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สวนท่ี 1  :  ขอมูลพ้ืนท่ีท่ัวไป 

 

1.1 ท่ีต้ังและอาณาเขต 

 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 9 รับผิดชอบพื้นที่ลุมนํ้าโขง ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด คือจังหวัดเลย 

อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม มีพื้นที่รวม 45,605.630 ตารางกิโลเมตร หรือ 

28,504,286 ไร อยูสวนบนสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทิศเหนือและทิศตะวันออก ติดกับแมนํ้าโขง 

ซึ่งเปนพรมแดนกั้นระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   

 
รูปที่ 1  พื้นที่เขตการปกครองในพื้นที่รับผิดชอบ 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

 พื้นที่ลุมนํ้าโขง ต้ังอยูสวนบนสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนพื้นที่ราบสูงและมีทิศทางลาดลงสู

แมนํ้าโขง ทิศเหนือและทิศตะวันออก ติดแมนํ้าโขงซึ่งเปนพรมแดนกั้นระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศตะวันตกเปนภูเขาสูงติดกับจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ ทิศใตติดกับ

จังหวัดหนองบัวลําภู ขอนแกน กาฬสินธุ และมุกดาหาร โดยมีแนวเทือกเขาภูพานอยูทางทิศตะวันตกและตอน

ใตของลุมนํ้าโขงเปนแนวแบงลุมนํ้าและเปนตนกําเนิดของแมนํ้าสายสําคัญ ไดแก หวยหลวง แมนํ้าสงคราม  

ลํานํ้าอูน หวยนํ้ายาม เปนตน เน่ืองจากเปนแนวภูเขาที่คดเค้ียวและยาวขนานคูกันไปกับแมนํ้าโขง และมี

เทือกเขาที่สูงที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ยอดภูหลวงและภูกระดึง ซึ่งเปนตนกําเนิดของแมนํ้าสาย

สําคัญของชาวอีสานในหลายจังหวัดดวยกัน เชน แมนํ้าพอง แมนํ้าชี แมนํ้าเลยและแมนํ้าปาสัก  

1.3 ขอบเขตและลักษณะลุมนํ้า 

 แมนํ้าโขงนับเปนแมนํ้าสายที่ยาวเปนอันดับที่ 10 ของโลก และเปนแมนํ้าที่มีความหลากหลายของ

ชนิดปลามากเปนอันดับ 3 ของโลก รองจากแมนํ้าอเมซอนในทวีปอเมริกาใต และแมนํ้าคองโกในทวีปแอฟริกา 

แมนํ้าโขงนับเปนแมนํ้าสายที่ยาวที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีจุดกําเนิดจากที่ราบสูง

ทิเบต และมีจุดกําเนิดรวมกับอีก 2 แมนํ้า คือ แมนํ้าแยงซี และแมนํ้าสาละวิน ไหลผานถึง 7 ประเทศ 

จนกระทั่งไหลไปออกทะเลจีนใตที่ดินดอนสามเหลี่ยมปากแมนํ้าโขงที่เวียดนาม มีลํานํ้าสาขาตาง ๆ มากมาย 

รวมถึงพื้นที่ชุมนํ้าอีกจํานวนมาก เชน แมนํ้ามูล แมนํ้าชี แมนํ้าสงคราม หนองหาน และทะเลสาบเขมร 
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 ลุมนํ้าโขงในประเทศไทย มีพื้นที่ลุมนํ้าทั้งหมด 57,424 ตารางกิโลเมตร แยกเปนพื้นที่ทางภาคเหนือ 

7,752 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด ไดแก เชียงรายและพะเยา และพื้นที่ลุมนํ้าทางภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 46,670 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด ไดแก เลย หนองคาย อุดรธานี  

บึงกาฬ สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร 

 ขอบเขตลุมนํ้าโขงในพื้นที่รับผิดชอบของ สสภ.9 โดยประมาณอยูระหวางเสนละติจูดที่ 16o 46’ 46” 

ถึง 18o 26’ 25” เหนือ และเสนลองติจูด 100o 50’ 36” 57’ ถึง 104 o 48’ 30” ตะวันออก มีเน้ือที่ 

45,652.1 ตารางกิโลเมตร มีลุมนํ้ายอยที่สําคัญ คือ แมนํ้าเลย หวยนํ้าปวน หวยนํ้าสวย หวยนํ้าโมง หวยหลวง 

ลํานํ้าสงคราม ลํานํ้าอูน หวยนํ้ายาม ลํานํ้าพุง หวยนํ้าก่ํา เปนตน 

 
รูปที่ 2 ขอบเขตและลักษณะแมนํ้าโขง 

1.4 ลักษณะภูมิอากาศ 

ประเทศไทยไดรับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังคอนขางแรงพัดปกคลุมและรองมรสุมพาด

ผานบริเวณตอนบนของประเทศไทยเปนระยะๆ นอกจากน้ีในชวงปลายเดือนกรกฏาคมพายุโซนรอน“นกเตน” 

(NOCK-TEN) ในทะเลจีนใตตอนกลางไดเคลื่อนตัวข้ึนฝงบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ผานประเทศลาว
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แลวออนกําลังลงเปนพายุดีเปรสชันกอนเคลื่อนเขาสูประเทศไทย ลักษณะดังกลาวทําใหมีฝนตกหนาแนน

โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายงานฝนหนักถึงหนักมาก จนกอใหเกิดนํ้าทวม

ตอเน่ืองในหลายพื้นที ่

ตารางท่ี 1 อุณหภูมิเฉลี่ย รายเดือนและรายป พ.ศ.2554  

จังหวัด 
อุณหภูมิเฉลี่ย (องศาเซลเซียส)  รายเดอืน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ทั้งป 

เลย 20.6 24.1 24.1 27.3 27.1 27.7 27.3 26.7 26.4 25.6 24.4 21.1 25.2 

อุดรธาน ี 21.3 25.1 24.7 28.7 28.4 28.4 28.1 27.5 27.2 26.6 25.4 21.8 26.1 

หนองคาย 21.6 25.4 24.6 29.0 28.5 28.3 28.1 27.6 27.5 27.0 25.9 22.1 26.3 

สกลนคร 20.3 24.4 23.9 28.0 28.4 28.1 27.9 27.2 26.8 26.0 25.3 21.1 25.6 

นครพนม 20.6 24.5 24.1 28.2 28.6 27.9 27.4 27.2 26.6 26.0 25.5 21.3 25.6 

บึงกาฬ - - - - - - - - - - - - - 

 

ตารางท่ี 2 ปริมาณฝน รายเดือนและรายป พ.ศ.2554 

จังหวัด 
ปริมาณฝน (มม.) รายเดือน 

ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ทั้งป 

เลย 0.2 19.2 83.6 40.2 253.2 209.4 271.6 440.0 464.2 183.0 7.4 0.2 1,972.2 

อุดรธาน ี 1.7 23.1 42.5 100.5 158.7 129.4 392.6 333.6 274.7 215.6 42.1 0.0 1,714.5 

หนองคาย 1.4 0.0 61.8 43.9 225.3 262.9 700.8 349.0 574.3 184.3 5.1 0.0 2,408.8 

สกลนคร 0.0 14.8 21.5 66.0 327.4 257.1 323.9 458.1 220.2 200.8 2.8 0.0 1,892.6 

นครพนม 0.0 4.8 18.4 53.0 239.2 414.7 745.7 640.2 527.7 75.4 0.5 0.0 2,719.6 

บึงกาฬ - - - - - - - - - - - - - 

 

ตารางท่ี 3 แสดงปริมาณนํ้าฝนรายป ตั้งแตป พ.ศ.2550-2553 

ป พ.ศ. 

เลย อุดรธาน ี หนองคาย สกลนคร นครพนม บึงกาฬ (1) 

ปริมาณฝน 

(มม.) 

วันฝนตก 

(วัน) 

ปริมาณฝน 

(มม.) 

วันฝนตก 

(วัน) 

ปริมาณฝน 

(มม.) 

วันฝนตก 

(วัน) 

ปริมาณฝน 

(มม.) 

วันฝนตก 

(วัน) 

ปริมาณฝน 

(มม.) 

วันฝนตก 

(วัน) 

ปริมาณฝน 

(มม.) 

วันฝนตก 

(วัน) 

2550 1,270.7 120 1,159.9 113 1,404.8 118 1,823.4 126 2,308.4 129 - - 

2551 1,274.6 135 1,664.2 145 2,331.0 149 2,142.0 135 2,786.2 165 - - 

2552 1,347.8  125 1,513.9  113 1,843.6  134 1,440.0 120 2,244.5 139 - - 

2553 1,541.2 138 1,507.7 128 1,591.8  136 1,449.9 132 1,944.5 129 - - 

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยา ในพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

หมายเหตุ (1) จังหวัดบึงกาฬใชขอมูลจังหวัดหนองคาย เนื่องจากตั้งจังหวดัเมื่อ ป พ.ศ.2554 

 

1.5 ขอบเขตการปกครองและจํานวนประชากร 

สสภ.9 มีพื้นที่รับผิดชอบตามขอบเขตการปกครอง ดังน้ีคือ 6 จังหวัด 81 อําเภอ 586 ตําบล 

6,736 หมูบาน มีจํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้งสิ้น 655 แหง มีประชากร 4,914,971 คน โดยจังหวัด

อุดรธานีมีประชากรหนาแนนมากที่สุด 131.65 คน/ตร.กม. และจังหวัดเลยมีประชากรหนาแนนนอยที่สุด 

54.94 คน/ตร.กม. 
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ตารางท่ี 4  เขตการปกครองและจํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ป 2554 

จังหวัด 
เขตการปกครอง (1) จํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน(แหง) (2) 

อําเภอ ตําบล หมูบาน อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. รวม 

เลย 14 90 916 1 - 2 23 75 101 

อุดรธานี 20 156 1,879 1 1 3 49 127 181 

หนองคาย 9 62 705 1 - 2 16 49 68 

สกลนคร 18 125 1,514 1 - 1 42 97 141 

นครพนม 12 99 1,123 1 - 1 16 86 104 

บึงกาฬ 8 54 599 1 - - 16 43 60 

รวม 81 586 6,736 6 1 9 162 477 655 

ที่มา : (1) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย     

 (2) กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ณ 7 ตุลาคม 2554 

ตารางท่ี 5 จํานวนประชากร หลังคาเรือนและความหนาแนนของประชากร ป 2554 

จังหวัด 
พื้นที่ 

(ตร.กม.) 

ประชากร(คน) (1) หลังคาเรือน 

(หลังคา) 

ความหนาแนน

(คน/ตร.กม.) ชาย หญิง รวม 

เลย   11,424.61 316,552 311,122 627,674 192,099 54.94 

อุดรธานี 11,730.30 772,971 775,242 1,548,213 442,408 131.98 

หนองคาย  3,027.28 255,637 255,281 510,918 152,437 168.77 

สกลนคร 9,605.76 561,664 561,935 1,123,599 321,800 116.97 

นครพนม 5,512.67 352,027 353,307 705,334 197,261 127.94 

บึงกาฬ  4,305.00 - - 399,233 - 92.74 

รวม 45,605.62 2,258,851 2,256,887 4,914,971 1,306,005 107.77 

ที่มา : (1) สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ขอมูล ณ เดือน พฤศจิกายน 2554 

            หมายเหตุ : ไมรวบขอมูลของจังหวัดบึงกาฬ  
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แนะนําจังหวัดท่ี 77 จังหวัดบึงกาฬ 

จังหวัดบึงกาฬ เปนจังหวัดจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติต้ังจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ.2554 มีผลบังคับใช

ต้ังแตวันที่ 23 มีนาคม 2554 เปนตนมา โดยไดแยกพื้นที่อําเภอบึงกาฬ อําเภอปากคาด อําเภอโซพิสัย  

อําเภอพรเจริญ อําเภอเซกา อําเภอบึงโขงหลง อําเภอศรีวิไล และอําเภอบุงคลา ออกจากการปกครองจังหวัด

หนองคาย มีประชากรประมาณ 399,233 คน 

 

บึงกาฬ เปนจังหวัดที่มีสภาพแวดลอมที่สมบูรณ มีแหลงธรรมชาติที่สําคัญ เชน นํ้าตกเจ็ดส(ีอ.บุงคลา)  
นํ้าตกตาดกินร(ีอ.บึงโขงหลง) บึงโขงหลง(อ.บึงโขงหลง)  ภูทอก(อ.ศรีวิไล)  นํ้าตกตากชะแนน ที่อยูภายในเขต

รักษาพันธสัตวปาภูวัว(อ.บุงคลา) มีพื้นที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญระหวางประเทศ (Ramsar Site) จํานวน 2 แหง 

คือ บึงโขงหลงและกุดทิง อีกทั้งยังมพีื้นที่ติดกับแมนํ้าโขง ตลอดริมแนวชายฝงไปจนถึงเขตติดตอจังหวัด

นครพนม 

คําขวัญประจําอําเภอบึงกาฬ 

สองนางศาลศักด์ิสิทธ     อิทธิฤทธ์ิหลวงพอใหญ 

แหลงนํ้าใสหนองกุดทิง   สุดใหญย่ิงแขงเรือยาว 

หาดทรายขาวเปนสงา    นาทัศนาแกงอาฮง 

งามนํ้าโขงที่บึงกาฬ       สุขสําราญที่ไดยล 

ท่ีต้ังและอาณาเขต 

จังหวัดบึงกาฬอยูทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ของจังหวัดหนองคาย มีพื้นที่  2,486,634 ไร  

อาณาเขต 

ทิศเหนือ         ติดแมนํ้าโขง (ตรงขามเมืองปากซัน สปป.ลาว) 

ทิศใต            ติดตอกับ จังหวัดสกลนคร 

ทิศตะวันออก   ติดตอกับ จังหวัดนครพนม 

ทิศตะวันตก     ติดตอกับ จังหวัดหนองคาย 
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สวนท่ี 2  :  สถานการณทรัพยากรธรรมชาติและและคุณภาพสิ่งแวดลอม 

2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ 

2.1.1 ทรัพยากรดินและการใชท่ีดิน  

    สถานการณปญหาดานทรัพยากรดินและการใชที่ดินที่พบสวนใหญ ไดแก ปญหาดินเสื่อมโทรม การ

ชะลางพังทลายของดิน การใชประโยชนที่ดินผิดประเภท ปญหากรรมสิทธ์ิที่ดินและความไมเปนธรรมในการ

ถือครองและการเชาที่ดินทํากิน และการใชประโยชนที่ดินของพื้นที่สวนใหญเปนยังเปนพื้นที่เกษตรกรรมและ

รองลงมาคือ พื้นที่ปาไม 

ตารางท่ี 6  การใชประโยชนที่ดิน ในพื้นที่ 6 จังหวัด 

จังหวัด 
พ้ืนท่ีจังหวัด  

(ไร) 

ประเภทการใชประโยชนท่ีดิน 

ชุมชน/ส่ิงปลูกสราง เกษตรกรรม ปาไม แหลงน้ํา พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 

ไร รอยละ ไร รอยละ ไร รอยละ ไร รอยละ ไร รอยละ 

เลย 7,140,382 134,622   1.89  3,989,556 55.87 2,852,730 39.95       50,690 0.71 112,784    1.58 

อุดรธานี 7,331,439 407,797 5.57 5,028,258    68.58 1,052,591 14.36 235,186 3.21 607,607 8.28 

หนองคาย 1,892,050 198,955 4.34 3,301,640 72.06   423,567 9.24 257,948 5.62 400,565 8.74 

สกลนคร 6,003,603 309,851 5.17 3,520,803 58.63 1,455,613 24.24   284,588 4.75 432,748 7.21 

นครพนม 3,445,417 147,234 4.26 2,115,538 61.40 794,516 23.06 174,355 5.07 213,774 6.21 

บึงกาฬ 2,690,625 86,089 3.46 1,868,957 75.16 199,400 8.02 131,379 5.28 200,809 8.08 

รวม 28,503,516 1,284,548 4.14 19,824,752 63.97 6,778,417 21.87 1,134,146 3.65 1,968,287 6.35 

ที่มา :  สวนวเิคราะหสภาพการใชที่ดินที่ 2 สํานักนโยบายและแผนการใชที่ดิน  กรมพัฒนาที่ดิน ขอมูลป 2554 

   จังหวัดเลย เปนที่ราบสูง มีภูเขาสูงกระจัดกระจาย โดยเฉพาะทางตะวันตกและทางดานใตของ

จังหวัด ทั้งน้ียังมีแหลงนํ้าสําคัญคือแมนํ้าโขง ในบริเวณตอนบนของจังหวัด ซึ่งจังหวัดเลยมีภูมิประเทศที่

แตกตางกัน ภูเขาสวนใหญทางตะวันตกโอบลอมพื้นที่ อําเภอนาแหว อําเภอภูเรือ อําเภอดานซาย และอําเภอ

ทาลี่ 

   จังหวัดอุดรธานี มีปญหาดานทรัพยากรดินอยู 3 ประเภท คือ ดินเค็ม ดินทราย และดินต้ืนเค็ม โดย

พื้นที่ดินเค็มทั้งหมดอยูในที่ราบครอบคลุมพื้นที่ 5,561.60 ตารางกิโลเมตร (3,476,000 ไร) คิดเปนรอยละ 

47.41 ของพื้นที่จังหวัด ครอบคลุมพื้นที่ 16 อําเภอจากทั้งหมด 20 อําเภอ และอําเภอที่ไมมีดินเค็มเลย ไดแก 

อําเภอวังสามหมอ นํ้าโสม และนายูง พื้นที่ดินเค็ม ในจังหวัดอุดรธานี มีทั้งหมด 6 สภาวะ ดังน้ี 

 (1) บริเวณที่มีดินเค็มมาก มีคราบเกลือมากกวารอยละ 50 ของพื้นที ่
(2) บริเวณที่มีดินเค็มปานกลาง มีคราบเกลือมากกวารอยละ 10 – 50 ของพื้นที ่
(3) บริเวณที่มีดินเค็มนอย มีคราบเกลือมากกวารอยละ 1 – 10 ของพื้นที ่
(4) บริเวณที่ราบตํ่าที่มีศักยเปนดินเค็ม 
(5) บริเวณที่สูงที่มีช้ันหินเกลืออยูช้ันลาง 

 (6) บริเวณที่สูงที่มีช้ันเกลืออยูช้ันลาง/บริเวณที่ตํ่าที่ศักยเปนดินเค็ม 
   จังหวัดหนองคาย มีปญหาการชะลางพังทลายของดินบริเวณริมฝงแมนํ้าโขง ภูเขา และพื้นที่ลาดสูง

ชัน ปญหาดินต้ืน ดินปนกรวดและหิน 2.9 ลานไร (รอยละ 64 พื้นที่จังหวัด) ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า

เน่ืองจากพื้นที่เกษตรสวนใหญอยูนอกเขตชลประทาน ปญหาดินเค็มมีพื้นที่ 4,635.4 ไร (รอยละ 0.10 ของ
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จังหวัด) อยูในเขตอําเภอเมือง ทาบอ ศรีเชียงใหม โพนพิสัย โซพิสัย เฝาไร และรัตนวาป นอกจากน้ี ยังมี

ปญหาการบุกรุกและการถือครองกรรมสิทธ์ิในที่ดิน โดยเฉพาะเขตรักษาพันธุสัตวปาและปาสงวนแหงชาติใน 

เขตอําเภอสังคมและอําเภอศรีเชียงใหม 

  จังหวัดสกลนคร ประสบปญหาเรื่องดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า และปญหาดานดินเค็มตามผลการ
สํารวจของกรมพัฒนาที่ดิน  พบวา  จังหวัดมีพื้นที่ดินเค็มประมาณ 1,672,781.25 ไร (3,156.45 ตาราง
กิโลเมตร) คิดเปนรอยละ 32.8 ของพื้นที่จังหวัด   
  จังหวัดนครพนม มีดินเปนสันดินริมนํ้าเกาและที่ราบทวมถึงกับสภาพลานตะพักลํานํ้า ซึ่งมีสภาพ

พื้นที่สูงกวาที่ราบนํ้าทวมถึง วัตถุตนกําเนิดดินเปนทั้งดินที่เกิดจากนํ้าพัดพามาทับถมทั้งเกาและใหม ลักษณะ

ตะกอนเปนดินทราย ดินทรายแหง ดินรวน เหนียวปนทรายแปงและดินเหนียวทับถม 

  2.1.2 ทรัพยากรปาไม 

      1) พ้ืนท่ีปาไม 

        ในป 2553 ภาพรวมในพื้นที่ทั้ง 5 จังหวัด พบวาพื้นที่ปามีแนวโนมลดลงเฉลี่ยรอยละ 1.14 ใน

พื้นที่จังหวัดนครพนมและจังหวัดเลย พื้นที่ปาไมลดนอยลงจากป 2549 คิดเปนรอยละ 3.32 และ 1.27 

ตามลําดับ สาเหตุสําคัญเกิดจากราษฎรบุกรุกปาไมและพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ โดยการบุกรุกทําลายปา 

ดังกลาว สวนใหญเปนการปลูกพืชไรและปลูกยางพารา สวนจังหวัดหนองคายมีพื้นที่ปานอยที่สุด คิดเปน 

รอยละ 7.60 ซึ่งเปลี่ยนแปลงเล็กนอยจากป 2551 และ 2552 

ตารางท่ี 7  เน้ือที่ปาไม พ.ศ. 2549 - 2553 

จังหวัด 
พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ไร รอยละ ไร รอยละ ไร รอยละ ไร รอยละ 

เลย 2,544,725 35.64 2,533,775 33.98 2,533,768 35.49 2,454,050 34.37 

อุดรธานี 615,943 8.40 816,293 11.93 815,468 11.12 868,181 11.84 

หนองคาย 319,337 6.97 349,768 7.63 349,768 7.63 348,381 7.60 

สกลนคร 923,050 15.37 1,193,850 19.89 1,193,825 19.89 1,194,312 19.89 

นครพนม 644,818 18.72 483,637 14.01 483,643 14.04 530,425 15.40 

บึงกาฬ - - - - - - - - 

รวม 5,047,873 17.71 5,377,323 18.86 5,376,472 18.86 5,395,349 17.72 

ที่มา : ขอมูลสถิติกรมปาไม ป 2553   หมายเหตุ: พ.ศ.2550 และจังหวัดบึงกาฬยังไมมีขอมูล 

 

     2) พ้ืนท่ีปาอนุรักษ 

      ในพื้นที่ลุมนํ้าโขง มีพื้นที่อุทยานแหงชาติ พื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา  
วนอุทยาน ซึ่งเปนพื้นที่ประกาศตามกฎหมาย เพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหเปนแหลงศึกษาคนควาวิจัย 
และสถานที่พักผอนหยอนใจของประชาชนทั่วไป ดังน้ี 
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ตารางท่ี 8  จํานวนปาอนุรักษแตละประเภทในพื้นที่รับผิดชอบ  

จังหวัด 

จํานวนปาอนุรักษ (แหง) 

ปาสงวน

แหงชาต ิ

อุทยาน

แหงชาต ิ

วนอุทยาน เขตรักษา 

พันธุสัตวปา 

เขตหามลา

สัตวปา 

สวน

พฤกษศาสตร 

สวน 

รุกขชาต ิ

เลย 20 4 6 2  - - 2 

อุดรธาน ี 27 - 5  - 1 1 - 

หนองคาย 3 - 1  - 1 - 1 

สกลนคร 16 3  1  - - - - 

นครพนม 12 1  - - - - 1 

บึงกาฬ 5 - - 1 1 - - 

รวม 83 8 13 3 3 1 4 

 ที่มา : กรมปาไม   และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

ตารางท่ี 9  รายช่ือพื้นทีป่าสงวนแหงชาติและจํานวนเน้ือที ่

จังหวัด รายช่ือพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 

เลย 1. ปาโคกหินนกยูง 2. ปาภูหงส 3. ปาโคกใหญ 4. ปาดงซําทอง ปาดงหนองไผและปาดงผาสามยอด  
5. ปาภูชางและปาภูนกกก 6. ปาภูเปอย 7. ปาโคกผาดํา ปาโคกหนองขาและปาภูบอบิด 8. ปาหวย 
อีเลิศ 9. ปาดงซําแมนาง 10. ปาภูหลวงและปาภูหอ 11. ปาภูหวยปูนและปาภูแผงมา 12. ปาโคกภู
เหล็ก 13. ปาภูเขาแกวและปาดงปากชม 14. ปาภูหวยหมาก ปาภูทอกและปาภูบอบิด 15. ปาภูคอ
และปาภูกระแต 16. ปาดงขุนแคม ปาโคกใหญ ปาภูผาแงมและปาลาดคาง 17. ปาภูเปอย ปาภูขี้เถา
และปาภูเรือ 18. ปาดงซําผักคาด 19. ปาภูผาขาวและปาภูผายา 20. ปาหวยสมและปาภูผาแดง  
เนื้อที่รวม 4,352,103 ไร  

อุดรธานี 1. ปากุดจับ 2. ปาโคกนํ้าเค็มและปาโคกคอนโพธ์ิ 3. ปาพันดอนและปาปะโค 4. ปาโคกทับถานและ
ปาโคกวังเดือนหา 5. ปาหมากหญา 6. ปาภูเกา 7. ปาหนองบุและปาหนองหาน 8. ปาโพธ์ิศรีสําราญ  
9. ปาบะยาว ปาหัวนาคํา ปานายูง ปาหนองกุงทับมาและปาหนองหญาไชย 10. ปาภูพาน 11. ปา
ตําบลเชียงหวาง ปาตําบลเพ็ญ และปาตําบลสุมเสา 12. ปาเวียงคําและปาศรีธาตุ 13. ปาเขือนํ้า 14. 
ปาหนองบัว 15. ปาดงหนองขุนและปาดงหนองไฮ 16. ปานายูงและปานํ้าโสม 17. ปาหวยสมและปา
ภูผาแดง 18. ปาบานจัน แปลงที่สอง 19. ปาบานจีต ปาไชยวาน ปาหนองหลักและปาคอนสาย 20. 
ปาเกากลอยและปานากลาง 21. ปาหนองเรือ 22. ปาบานจัน แปลงที่หน่ึง 23. ปาหนองหญาไซ ปา
ทาลาด ปาวังชัยและปาลําปาว 24. ปาไผทและปาโคกไมงาม 25. ปาปะโค ปาโพธ์ิศรีสําราญและปา
แสงสวาง 26. ปาทมและปาขา 27. ปาบานดุงและปาดงเย็น.แปลงที่หน่ึงและแปลงที่สอง  
เนื้อที่รวม 4,512,370.50 ไร 

หนองคาย 1. ปาทุงหลวง 4. ปาพานพราวและปาแกงไก 7. ปาดงสีชมพูโพนพิสัย เนื้อที่รวม 1,117,422 ไร 

สกลนคร 1. ปาดงจีนและปาดงเชียงโม 2. ปาดงหมอทอง 3. ปาดงอีบาง ปาดงคําพลูและปาดงคําก้ัง 4. ปาดง
ผาลาด 5. ปากุสุมาลย แปลงที่หน่ึง 6. ปาอุมจาน 7. ปาภูลอมขาวและปาภูเพ็ก 8. ปากุสุมาลย แปลง
ที่สอง 9. ปาดงพันนาและปาดงพระเจา 10. ปาหนองบัวโคง 11. ปาแกงแคน 12. ปากุดไห ปานาใน
และปาโนนอุดม 13. ปาโคกศาลา 14. ปาภูวง 15. ปาโคกภูและปานามอง 16. ปาดงชมพูพานและปา
ดงกระเชอ เนื้อที่รวม 1,702,151.28 ไร 

นครพนม 1. ปาสักพุมแก 2. ปาสักหนองหาง 3. ปาภูลังกา 4. ปาดงเซกา 5. ปาหวยศรีคุณ 6. ปาหนองบัวโคง 
 7. ปาดงเชยีงยืน 8. ปาดงบานโพนสวาง และปาปลาปาก 9. ปาบานโพนตูมและปานางุม 10. ปาดง
เมา 11. ปาดงหมู 12. ปาดงเซกา แปลงที่สอง เนื้อที่รวม 565,360.50 ไร 

บึงกาฬ 1.ปาดงหนองตอ-ปาดงสีชมพ ู 2.ปาดงชมภูพร 3.ปาดงภูวัว 4.ปาดงเซกา ปาดงสีชมพ ูปาภูทอกใหญภู
วัวและปาดงซําบอนเซกา 5.ปาดงดิบกะลา ปาภูสิงหและปาดงสีชมพ ู เนื้อที่รวม 969,353 ไร 

ที่มา : กรมปาไม    
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ตารางท่ี 10  รายช่ือพื้นที่ปาอนุรักษ   

พื้นที่ปาอนุรักษ รายช่ือพื้นที่ปาอนุรักษ จังหวัด เนื้อที ่(ไร) 
1. อุทยานแหงชาติ 1.1  ภูพาน สกลนคร กาฬสินธุ  415,439.00 
 1.2  ภูผายล สกลนคร นครพนม มุกดาหาร  517,850.00 
 1.3  ภูผาเหล็ก สกลนคร อุดรธานี กาฬสินธุ 252,737.00 

 1.4  ภูผามาน เลย ขอนแกน 218,750.00 
 1.5  ภูเรือ เลย 75,525.00 
 1.6  ภูกระดึง เลย 217,576.25 
 1.7  ภูสวนทราย เลย 73,225.00 
 1.8  ภูลังกา นครพนม บึงกาฬ 31,250.00 

1.9    ภูเกา - ภูพานคํา หนองบัวลําภู อุดรธานี ขอนแกน 198,973.00 
   รวม 2,001,325.25 
2. วนอุทยาน 2.1  ถ้ําแสงธรรมพรหมมาวาส เลย 5,000.00 
 2.2  นํ้าตกหวยเลา เลย 2,125.00 
 2.3  ผางาม เลย 7,450.00 
 2.4  ภูบอบิด เลย 4,375.00 
 2.5  ภูผาลอม เลย 8,500.00 
 2.6  หริรักษ เลย 8,250.00 
 2.7  ภูผาแดน สกลนคร   31,250.00 
 2.8  นํ้าตกคอยนาง อุดรธานี 78,125.00 
 2.9  ถ้ําสิงห อุดรธานี 25,000.00 
 2.10 ภูเขาสวนกวาง อุดรธานี 34,858.00 
 2.11 ภูพระบาทบัวบก อุดรธานี 7,137.00 
 2.12 วังสามหมอ อุดรธานี 1,800.00 
 2.13 นํ้าตกธารทิพย หนองคาย 3,750.00 
   รวม 217,620.00 
3. เขตรักษาพันธุสัตวปา   3.1  ภูหลวง เลย 560,593.00 
 3.2  ภูคอ-ภูกระแต เลย 145,285.00 
 3.3  ภูวัว บึงกาฬ 116,562.00 
   รวม 822,440.00 
4. เขตหามลาสัตวปา 4.1  บึงโขงหลง บึงกาฬ 6,840.00 
 4.2  หนองหัวค ู อุดรธานี 70.00 
   รวม 6,910.00 
5. สวนพฤกษศาสตร 5.1  สวนรวมพรรณปาไม 60 

พรรษา มหาราชินี 
อุดรธานี 60.00 

   รวม 60.00 
6. สวนรุกขชาติ 6.1  วังปอพาน นครพนม 174.00 
 6.2  100ป กรมปาไม(ปากปวน) เลย 650.00 
 6.3  ภูขาว เลย 2,000.00 
 6.4  นํ้าตกธารทอง หนองคาย 90.00 
 6.5 สวนรุกขชาติบานตุง อุดรธานี 35.00 
   รวม 2949.00 
ที่มา : กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช. รายงานขอมูลสถิติ 2553  
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       3)  การเกิดไฟปา 

        การเกิดไฟปานอกจากทําใหสูญเสียพื้นที่ปาแลวยังทําใหกลาไมเล็กๆ ถูกทําลายเปนจํานวนมาก 

สาเหตุการเกิดไฟปาสวนใหญเกิดจากการหาของปา การลาสัตว และการเผาไร ในป 2554 มีจํานวนการเกิดไฟ

ปาที่ลดลงกวาปที่ผานมา และจังหวัดอุดรธานีเปนจังหวัดที่เกิดไฟปามากที่สุด จํานวน 136 ครั้ง โดยหนวยงาน

ภาครัฐมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลและควบคุมไฟปาเพิ่มมากข้ึน ประกอบกับการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการเฝาระวังไฟปา ทําใหพื้นที่เสียหายจากการเกิดไฟปามีจํากัด 

ตารางท่ี 11  จํานวนครั้งการเกิดไฟปาและพื้นที่ที่เสียหาย พ.ศ. 2550 - 2554 

จังหวัด 

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ.2554 

จํานวน 

คร้ัง 

พ้ืนที่เสียหาย

(ไร) 

จํานวน 

คร้ัง 

จํานวน 

คร้ัง 

จํานวน 

คร้ัง 

พ้ืนที่เสียหาย 

(ไร) 

จํานวน 

คร้ัง 

พ้ืนที่เสียหาย 

(ไร) 

จํานวน 

คร้ัง 

พ้ืนที่เสียหาย 

(ไร) 

เลย 214 4,553 88 1,133 116 1,876 181 2,033 32 384 

อุดรธาน ี 261 3,585 87 715 201 2,163 295 3,617 136 1,192 

หนองคาย 87 984 30 275 77 782 106 1,180 34 490 

สกลนคร 98 411 82 257 79 267 67 213 74 264 

นครพนม 23 786 15 232 22 247 71 879 47 855 

บึงกาฬ - - - - - - - - - - 

รวม 683 10,319 302 2,612 495 5,335 720 7,922 323 3,185 

ที่มา : สวนควบคมุไฟปา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช   หมายเหตุ : จังหวัดบึงกาฬยังไมมีขอมูล 

           2.1.3  พ้ืนท่ีชุมนํ้า 

 ประเทศไทยมีพื้นที่ชุมนํ้าใหญนอยอยูเปนจํานวนมาก ชาวไทยและสังคมไทยไมวาจะในชนบทหรือใน

เมือง มีวิถีชีวิต ความเปนอยูพึ่งพาอาศัย และผูกพันกับพื้นที่ชุมนํ้ามานานหลายช่ัวคน ผลประโยชนมากมาย

หลายอยาง ที่ไดรับจาก พื้นที่ชุมนํ้า แตละแหงน้ันอาจแตกตางกัน แตสิ่งที่เหมือนกันเปนสวนใหญ ก็ คือ

ผลประโยชนเหลาน้ัน โดยเฉพาะผลประโยชนที่ไดรับจากพื้นที่ชุมนํ้าธรรมชาติ เปนผลประโยชนที่ไดมามากมาย

หลายอยางไดมาพรอมๆ กัน ไดมาอยางสม่ําเสมอตอเน่ืองยาวนาน แทบไมตองเสียเงินซื้อหา และที่สําคัญที่สุด

เปนผลประโยชนที่เกิดแกชุมชนและผูคนเปนจํานวนมาก มิไดเอื้อประโยชนใหแกบุคคลใด 

 พื้นที่ชุมนํ้ามีความสัมพันธกับการสรางความสมดุลของระบบนิเวศ รวมถึงเกี่ยวของกับระบบเศรษฐกิจ

และสังคม ในแงของการกําหนดการอยูดีกินดีของประชากรโลก โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งชุมชน

ทองถ่ินตองพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติเปนตนทุนในการดํารงชีวิต รวมไปถึง เปนสวนหน่ึงของวิถีปฏิบัติ 

ประเพณี และวัฒนธรรมของผูคนอีกหลายลานคน โดยพื้นที่ชุมนํ้ามีความสําคัญในหลายดาน ดังน้ี 

(1) ความสําคัญตอชุมชน 

(2) ความสําคัญดานวัฒนธรรม 

(3) ความสําคัญดานคมนาคม การทองเที่ยว และการศึกษา 

(4) ความสําคัญตอการสรางสมดุลตามธรรมชาติ 

(5) ความสําคัญในการชวยกักเก็บตะกอน สะสมธาตุอาหาร และดูดซับสารพิษ 

(6) ความสําคัญดานความหลากหลายทางชีวภาพ 
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     1) ปญหาการคุกคามพ้ืนท่ีชุมนํ้า 

     การคุกคามพื้นที่ชุมนํ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกิดข้ึนจากภายในพื้นที่ใกลเคียง และโดยรอบ

พื้นที่ชุมนํ้าหรือเกิดจากในบริเวณพื้นที่ชุมนํ้า สงผลใหพื้นที่ชุมนํ้าเกิดการต้ืนเขินและลดนอยลงของนํ้าในแหลง

นํ้า จํานวนสัตวนํ้าและนกลดลง ขนาดของพื้นที่ชุมนํ้าลดลง พืชพรรณธรรมชาติถูกบุกรุกทําลาย จากการสํารวจ

พบวา ปญหาการคุกคามพื้นที่ชุมนํ้า การคุกคามที่เกิดจากบริเวณขางเคียงและโดยรอบพื้นที่ชุมนํ้า ดังน้ี 

(1) การบุกรุกยึดครองพื้นที่ชุมนํ้าเพื่อทําการเกษตรและต้ังบานเรือนที่อยูอาศัยสวนใหญจะ 

เปนพื้นที่ชุมนํ้าธรรมชาติลักษณะหนองนํ้า บึงขนาดเล็กที่อยูกลางทุงนา หรือ หนองนํ้า บึงสาธารณะที่มกีารต้ืน

เขินใกลพื้นที่ทําการเกษตร ซึ่งในชวงฤดูฝนที่นํ้านอยจะมีการบุกรุกลงไปทําการเกษตรรอบ ๆ หนองนํ้า บึง 

(2) โครงการพัฒนาที่เปลี่ยนสภาพนิเวศของพื้นที่ชุมนํ้า ไดแก การสรางถนนลอมรอบหนอง 

บึง สงผลใหนกนํ้าลดปริมาณลงเน่ืองจากเกิดการรบกวนระบบนิเวศเดิม การสูบนํ้าไปใชในการเกษตร สงผลให

เกิดการต้ืนเขินของพื้นที่ชุมนํ้า 

(3) การสูญเสียสิทธิในการครอบครองเขตพื้นที่ชุมนํ้าและการกวานซื้อที่ดิน โดยรอบพื้นที่ชุม 

นํ้า เชน การสรางคันฝายโดยรอบพื้นที่ชุมนํ้า ทําใหพื้นที่รอบนอกฝายถูกใชประโยชนเพื่อการเพาะปลูก หรือมี

การถือครองพื้นที่ ทําใหพื้นที่ชุมนํ้าหายไป 

ตารางท่ี 12  พื้นที่ชุมนํ้าสําคัญในพื้นที ่

ระดับ

ความสําคัญ 
พ้ืนที่ชุมน้ํา พ้ืนที่จังหวัด เนื้อที่ (ไร) 

ความหลกหลาย

ทางชีวภาพ 
ปญหาทีพ่บ 

ระหวางประเทศ 

(Ramsar sites) 

 

เขตหามลาสัตวปา

บึงโขงหลง 

หนองคาย 13,837.5 - นก 157 ชนิด 

- สัตวเลื้อยคลาน 

42 ชนิด 

- สัตวเลี้ยงลูก

ดวยนม 10 ชนิด 

- แมลง 90 ชนิด 

- ปลา 25 ชนิด 

   การบุกรุกและถือครองกรรมสิทธ์ิในที่ดิน 

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่การทําประมง ซึ่งมี

ผลกระทบตอนกนํ้าพอสมควร เพราะมีการ

รบกวนนกนํ้า มีการลานกและเก็บไขนก การ

ลักลอบตัดไม ทําใหปาไมเสื่อมโทรม แนวโนม

มีก า ร ร ะบ า ย นํ้ า เ สี ย ล ง จ า ก แห ล ง นํ้ า 

นอกจากน้ียังมีปญหาการตื้นเขินทางตอน

ปลายของบึง ปริมาณสัตวนํ้าลดลง 

กุดทิง หนองคาย 16,500 - นก 100 ชนิด 

- ปลา 123 ชนิด 

- พืชน้ํา 80 ชนิด 

- กุง 3 ชนิด 

   การทําประมงเกินขนาด โดยจํานวน

ชาวประมง และเครื่องมือหาปลามีจํานวน

มากเกินไป รวมถึงการใชเครื่องมือประมงที่

ไมเหมาะสม เชน การชอตปลา และการใช

สารเคมีจากการเกษตร ซึ่งมาจากการปลูก

มะเขือเทศ และยางพารารอบพื้นที่ชุมนํ้า ซึ่ง

อาจปนเปอนลงสูแหลงนํ้าได  

นานาชาต ิ หนองหาร สกลนคร 78,250 - นก 32 ชนิด 

- ปลา 31 ชนิด 

- พืชน้ํา 42 ชนิด 

   มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจรอบพื้นที่ 

เน่ืองจากอยูติดกับตัวเมืองสกลนคร และการ

ขยายตัวของชุมชนมีผลกระทบตอหนองหาร

นับวันทวีความรุนแรงย่ิงข้ึน เชน การระบาย

และบําบัดนํ้าเสีย เปนตน นอกจากน้ียังมีการ

บุกรุกที่ดินรอบหนอง และการทองเที่ยวที่

ทําลายแหลงนํ้าสาธารณะ และยังมีการลาน

กอยางหนัก จับปลาอยูตลอดเวลาทําใหนก

นํ้าไมสามารถพักพิงอาศัยในหนองหารได 
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ระดับ

ความสําคัญ 
พ้ืนที่ชุมน้ํา พ้ืนที่จังหวัด เนื้อที่ (ไร) 

ความหลกหลาย

ทางชีวภาพ 
ปญหาที่พบ 

 หนองหานกุมภวาป อุดรธาน ี 28,125 -นก 74 ชนิด 

-ปลา 39 ชนิด 

-พืชน้ํา 15 ชนิด 

   โครงการพัฒนาของหนวยงานภาครัฐที่

ดําเนินงานในพื้นที่ ขาดการประสานงาน

บูรณาการโครงการตางๆ รวมกัน ทําใหทิศ

ทางการพัฒนาไมชัดเจน ซึ่งอาจสงผลกระทบ

ตอพันธุพืชและสัตวในพื้นที่ ชุมนํ้า  มีการ

ทิ้งขยขะลงในหนองนํ้า ทําใหหนองนํ้าตื้นเขิน

และมีการพัฒนาหนองหานกุมภวาปใหเปน

แหลงทองเที่ยว ซึ่งเปนการทําลายพื้นที่อยู

อาศัยของนกและแหลงเพาะพันธุสัตวนํ้า 

และ การเพาะปลูกโดยรอบหนองหาน

กอใหเกิดการตกตะกอนในหนองนํ้าจนตื้น

เขิน 

แมน้ําโขง เชียงราย 

เลย 

หนองคาย 

นครพนม 

มุกดาหาร 

อํานาจเจริญ 

และ

อุบลราชธาน ี

38,062,500 -ปลา 289 ชนิด    แมนํ้าโขงในบริเวณของประเทศไทยมี

ความตางของระดับนํ้าในฤดูแลง และฤดูนํ้า

หลากสูงถึง 10-20 เมตร แตในปจจุบันมี

ความแตกตางนอยลง เน่ืองจากการสราง

เข่ือนกั้นแมนํ้าโขงในมณฑลยูนนานของจีน

และสภาวะแลงของตนนํ้าลําธาร 

แมน้ําสงคราม อุดรธานี 

สกลนคร

หนองคาย 

และ

นครพนม 

8,125,875 - ปลา 183 ชนิด    การตัดไมทําลายปาในเขตตนนํ้าลําธาร

และที่สาธารณะเพื่อทําการเกษตร ทําใหเกิด

การพังทลายของดินบริเวณตนนํ้าลําธารสูง 

สงผลใหลํานํ้าตื้นเขิน ประสิทธิภาพในการกัก

เก็บนํ้าลดลง มีแนวโนมวาจะมีโครงการสราง

เข่ือนขนาดใหญ ซึ่งจะทําใหระบบนิเวศของ

ลุมนํ้าเปลี่ยนแปลง และปจจุบันถูกคุกคาม

ดวยการทําการประมงจับสัตวนํ้าเกินขนาด 

ชาติ  

 

หนองกอมเกาะ หนองคาย 5,900 -นก 20 ชนิด 

-ปลา 27 ชนิด 

-พืชน้ํา 10 ชนิด 

   มีการบุกรุกถือครองและครอบครองที่ดิน 

นํ้าในหนองมีนอย ตื้นเขินในชวงฤดูแลง หอย

เชอรี่มาก และนํ้าไมเพียงพอตอการทําเกษตร

ในฤดูแลง 

ลุมน้ําโมงตอนลาง หนองคาย 1,500 -นก 4 ชนิด 

-ปลา 47 ชนิด 

- 

เขตหามลาสัตวปา

หนองหัวค ู

อุดรธาน ี 70 -นก 6 ชนิด 

-ปลา 28 ชนิด 

   การขยายตัวของโรงเรียน การประกอบ

อาชีพของชุมชน เชน การแชปอในหนอง 

การบุกรุกที่สาธารณะเพื่อตองการพื้นที่หนอง

นํ้าเปนของตนเอง ซึ่งเปนการรบกวนนกชนิด

ตางๆใหมีจํานวนลดลง และ มีการสรางถนน

รอบหนองดานทิศเหนือ มีการลอมรั้วทางลง

หนอง 

ที่มา : WWF ประเทศไทย 
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            2.1.4 ทรัพยากรนํ้า  

1) สถานการณทรัพยากรนํ้าในปจจุบัน 

 สถานการณทรัพยากรนํ้าในพื้นที่ลุมนํ้าโขงในปจจุบันไดพิจารณาจากคาดัชนีช้ีวัดตางๆ ทั้งในเชิง

พื้นที่ และในเชิงปริมาณนํ้าที่ไดกําหนดข้ึน ดังน้ี 

ตารางท่ี 13  ยุทธศาสตรการพัฒนาและจัดการนํ้า 

ดัชนีชี้วัดท่ีพิจารณา ลุมนํ้าโขง 
กลุมลุมนํ้า 

สาขาแมนํ้าโขง 

ภาพรวม 

ท้ังประเทศ 

ดัชนีชี้วัดเชิงพ้ืนท่ี 

  สัดสวนพื้นที่ปาไมตอพื้นที่ลุมนํ้า 33.98 28.92 39.93 

  สัดสวนพื้นที่ชลประทานปจจุบันตอพื้นที่ที่เหมาะสมกับการ

เพาะปลูก 
15.77 12.40 26.78 

  สัดสวนหมูบานประสบอุทกภัยตอหมูบานทั้งหมด 10.29 10.09 10.58 

  สัดสวนหมูบานประสบภัยแลงตอหมูบานทั้งหมด 57.58 54.94 55.10 

ดัชนีชี้วัดเชิงปริมาณนํ้า 

สัดสวนปริมาณนํ้าตองการตอปริมาณนํ้าทา    

  - สภาพปจจุบัน 14.46 18.35 30.34 

  - สภาพอนาคตป 2564 15.93 21.58 33.41 

  - สภาพอนาคตเต็มศักยภาพ 42.66 73.30 58.54 

สัดสวนปริมาณนํ้าตองการฤดูแลงตอความจุใชงาน    

  - สภาพปจจุบัน 91.86 46.78 54.11 

  - สภาพอนาคตป 2564 114.45 60.43 61.19 

  - สภาพอนาคตเต็มศักยภาพ 534.22 277.34 116.86 

สัดสวนความจุใชงานตอปริมาณนํ้าทา    

  - สภาพปจจุบัน 3.68 11.82 22.24 

ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร 

ตารางท่ี 14 ประเภทโครงการชลประทานและจํานวนบอนํ้าบาลดาล 

โครงการชลประทาน 
จังหวัด รวมทั้งส้ิน 

เลย อุดรธาน ี หนองคาย สกลนคร นครพนม บึงกาฬ 

โครงการชลประทานขนาดใหญ 

จํานวนโครงการ(แหง) - 1 1 1 1 - 4.00 

ปริมาณนํ้าเก็บกัก (ลาน ลบ.ม) - 113.00 - 685.48 - - 798.48 

พื้นที่ชลประทาน(ไร) - 86,987 61,708 185,800 45,100 - 379,595.00 

โครงการชลประทานขนาดกลาง 

จํานวนโครงการ(แหง) 12 19 9 41 16 - 97.00 

ปริมาณนํ้าเก็บกัก (ลาน ลบ.ม) 71.64 140.41 30.01 119.58 48.52 - 410.16 

พื้นที่ชลประทาน(ไร) 37,999 92,040 92,990 180,785 48,335 - 452,149.00 
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โครงการชลประทาน 
จังหวัด รวมทั้งส้ิน 

เลย อุดรธาน ี หนองคาย สกลนคร นครพนม บึงกาฬ 

โครงการชลประทานขนาดเล็ก 

จํานวนโครงการ(แหง) 216 268 196 192 215 - 1087.00 

ปริมาณนํ้าเก็บกัก (ลาน ลบ.ม) 25.41 51.34 65.40 91.66 61.29 - 295.10 

พื้นที่ชลประทาน(ไร) 2,972 500 300 2,600 6,120 - 12,492.00 

พื้นที่รับประโยชน(ไร) 123,997 113,705 92,140 167,552 90,778 - 588,172.00 

โครงการสูบน้ําดวยไฟฟา 

จํานวนโครงการ(แหง) 42 30 116 46 88 - 322.00 

พื้นที่ชลประทาน(ไร) 66,866 46,850 161,839 39,870 138,891 - 454,316.00 

พื้นที่รับประโยชน(ไร) - 2,000 3,910 5,700 3,500 - 15,110.00 

โครงการแกมลิง 

จํานวนโครงการ(แหง) - 1 1 - 41 - 43.00 

ปริมาณนํ้าเก็บกัก (ลาน ลบ.ม) - 1.20 0.67 - 117.51 - 119.38 

พื้นที่ชลประทาน(ไร) - 800 - - - - 800.00 

พื้นที่รับประโยชน(ไร) - 280 1,000 - 17,150 - 18,430.00 

รวมทั้งส้ิน 

จํานวนโครงการ(แหง) 270 319 323 280 361 - 1,553.00 

ปริมาณนํ้าเก็บกัก (ลาน ลบ.ม) 97.05 305.95 96.08 896.72 227.32 - 1,623.12 

พื้นที่ชลประทาน(ไร) 107,837 227,177 316,837 409,055 238,446 - 1,299,352.00 

พื้นที่รับประโยชน(ไร) 123,997 115,985 97,050 173,252 11,428 - 521,712.00 

ที่มา : กลุมงานตรวจสอบและติดตามผลงาน กรมชลประทาน   หมายเหตุ: จังหวัดบึงกาฬยังไมมีขอมูล 

2) ภัยแลง 

       ภัยแลง เกิดจากการที่มีฝนนอยกวาปกติ หรือฝนไมตกตองตามฤดูกาล เปนระยะเวลานานกวา

ปกติ และครอบคลุมพื้นที่บริเวณกวาง ทําใหเกิดการขาดแคลนนํ้าด่ืมนํ้าใช พืชพันธุไมตางๆ ขาดนํ้า ทําใหไม

เจริญเติบโตตามปกติ เกิดความเสียหายและความอดอยากทั่วไป ความแหงแลงเปนภัยธรรมชาติประเภทหน่ึงที่

เกิดข้ึนเปนประจําทุกป โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทย เพราะเปนบริเวณที่

อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตเขาไปไมถึง ทําใหเกิดความอดอยากแรนแคน ซึ่งหากปใดที่ไมมีพายุ

เคลื่อนผานเลยก็จะกอใหเกิดความแหงแลงรุนแรงมากข้ึน อันเน่ืองมาจากฝนทิ้งชวงยาวนาน โดยภัยแลงที่

เกิดข้ึนทุกปจะอยูระหวางเดือนมิถุนายนตอเน่ืองถึงเดือนกรกฎาคม ทั้งน้ีความรุนแรงจะมากหรือนอยเพียงใด

ข้ึนอยูกับปจจัยหลายดาน เชน ความช้ืนในอากาศ ความช้ืนในดิน ระยะเวลาที่เกิดความแหงแลง และขนาด

ของพื้นที่ที่มีความแหงแลง เปนตน 

 

 

 



 

Ê�Ç¹·Õè 2 | Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐáÅÐ¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ 

15 ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ..ÅØ�Á¹éíÒâ¢§ »� 2554 

ตารางท่ี 15  พื้นที่ประสบภัยแลงและพื้นที่เกษตรที่ไดรับความเสียหาย 

จังหวัด 
เขตการปกครอง (แหง) พื้นที่ประสบภัยแลง (แหง) 

อําเภอ ตําบล หมูบาน อําเภอ  ตําบล  หมูบาน  

เลย 14 89 916 2 2 2 

อุดรธานี 20 155 1,880 11 15 18 

หนองคาย 17 115 1,301 8 16 33 

สกลนคร 18 124 1,514 11 19 30 

นครพนม 12 99 1,123 5 10 11 

รวม 81 582 6,734 37 62 94 

ที่มา : สํานักอุทกวิทยาและบริหารนํ้า กรมชลประทาน, มีนาคม 2553 

 สํานักปองกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ไดจัดทําขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแลงซ้ําซาก ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีความแหงแลงดานการเกษตรและเปนพื้นที่

เกิดข้ึนเปนประจําหรือบอยครั้ง ความแหงแลงดานการเกษตร หมายถึง สภาวะที่มีฝนนอยหรือไมมีฝน ทําให

เกิดการขาดแคลนนํ้าสําหรับพืช ทําใหพืชไดรับความเสียหายเปนบริเวณกวาง โดยมีการจัดระดับความถ่ีของ

การเกิดความแหงแลง แบงเปน 3 ระดับคือ 

1. ระดับรุนแรงมาก เปนสภาวะที่ประสบความแหงแลง 1-3 ปตอครั้ง 

2. ระดับรุนแรงปานกลาง เปนสภาวะที่ประสบความแหงแลง 4-5 ปตอครั้ง 

3. ระดับรุนแรงเล็กนอย เปนสภาวะที่ประสบความแหงแลง 6-10 ปตอครั้ง 

ตารางท่ี 16   พื้นที่เสี่ยงตอการเกิดภัยแลงซ้ําซาก 

ระดับความแลงซ้ําซาก จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน 

รุนแรงมาก  

(แหงแลง 1-3 ปตอครั้ง) 

เลย 13 56 143 

อุดรธานี 18 85 253 

รวม 31 141 396 

รุนแรงปานกลาง  

(แหงแลง 4-5 ปตอครั้ง) 

อุดรธานี 11 51 143 

หนองคาย 7 43 106 

บึงกาฬ 4 15 63 

สกลนคร 10 28 46 

รวม 32 137 358 

รุนแรงเล็กนอย  

(แหงแลง 6-10 ปตอครั้ง) 

หนองคาย 4 17 30 

สกลนคร 10 29 63 

นครพนม 7 16 26 

รวม 21 62 119 

ที่มา : ขอมูลพื้นที่เส่ียงภัยแลงซํ้าซาก จากสํานักปองกันภัยธรรมชาติและความเส่ียงทางการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวง

เกษตรและสหกรณ  พ.ศ.2553 
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3) อุทกภัย 

ขอมูลจากสํานักปองกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวง 

เกษตรและสหกรณ พบวาในพื้นที่ 5 จังหวัด มีพื้นที่เสี่ยงภัยนํ้าทวมซ้ําซาก ซึ่งเปนพืน้ที่ที่มีการทวมขังของนํ้า

บนพื้นผิวดินสูงกวาระดับปกติและมีระยะเวลาที่นํ้าทวมขังยาวนานอยูเปนประจํา จนสรางความเสียหายตอ

พื้นที่เกษตรกรรม ทรัพยสิน และ/หรือชีวิต โดยจัดช้ันพื้นที่นํ้าทวมซ้ําซากไว 3 ระดับ ดังน้ี (1) พื้นที่นํ้าทวม

ซ้ําซากเปนประจําโดยประสบนํ้าทวมขัง 8-10 ครั้งในรอบ 10 ป และเสี่ยงสูงตอการลงทุนพัฒนาทาง

การเกษตร (2) พื้นที่นํ้าทวมซ้ําซากเปนประจําโดยประสบนํ้าทวมขัง 4-7 ครั้งในรอบ 10 ป และเสี่ยงปานกลาง

ตอการลงทุนพัฒนาทางการเกษตร และ (3) พื้นที่นํ้าทวมซ้ําซากเปนประจําโดยประสบนํ้าทวมขังไมเกิน 3 ครัง้

ในรอบ 10 ป และเสี่ยงตํ่าตอการลงทุนพัฒนาทางการเกษตร 

ตารางท่ี 17  พื้นที่นํ้าทวมซ้ําซากในพื้นที่ 5 จังหวัด 

โอกาสเกิดน้ําทวมซ้ําซาก จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน 

สูง 

(นํ้าทวมขัง 8-10 ครั้ง ในรอบ 10 ป) 

อุดรธานี 1 2 3 

หนองคาย 2 2 2 

นครพนม 1 1 1 

ปานกลาง 

(นํ้าทวมขัง 4-7 ครั้ง ในรอบ 10 ป) 

หนองคาย 2 3 3 

สกลนคร 1 1 1 

นครพนม 2 2 2 

ต่ํา 

(นํ้าทวมขังไมเกิน 3 ครั้ง ในรอบ 10 ป) 

เลย 2 6 18 

อุดรธานี 6 10 16 

หนองคาย 13 48 171 

สกลนคร 4 7 10 

นครพนม 11 58 140 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ê�Ç¹·Õè 2 | Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐáÅÐ¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ 

17 ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ..ÅØ�Á¹éíÒâ¢§ »� 2554 

 

2.2 สถานการณสิ่งแวดลอม 

            2.2.1 สถานการณมลพิษทางนํ้า 

1) สถานการณคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดิน 

         ผลการตรวจสอบและเฝาระวังคุณภาพนํ้าของแมนํ้าสายหลักในแหลงนํ้าผิวดินจํานวน 9 แหง 

ไดแก แมนํ้าเลย แมนํ้าสงคราม แมนํ้าอูน หนองหาร หวยหลวง นํ้าโมง นํ้าสวย หวยปลาหาง และนํ้ายาม รวม

จํานวน 39 สถานี โดยการเก็บตัวอยางนํ้าปละ 4 ครั้ง คุณภาพนํ้าสวนใหญมีคุณภาพนํ้าอยูในเกณฑพอใช และ

คุณภาพนํ้าเสื่อมโทรมในบางชวง 

ตารางท่ี 18  ภาพรวมคุณภาพนํ้าลุมนํ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ป 2554 

คร้ัง/ป 

มาตรฐานในแหลงนํ้า 

ประเภทท่ี 2 

(ดี) 

ประเภทท่ี 3 

(พอใช) 

ประเภทท่ี 4 

(เส่ือมโทรม) 

ประเภทท่ี 5 

(เส่ือมโทรมมาก) 

1/2554 

(พ.ย.53) 

แมน้ําสงคราม  หนองหาร 

น้ําโมง 

 

แมน้ําเลย แมน้ําอูน น้ําสวย 

หวยปลาหาง  น้ํายาม 

หวยหลวง - 

2/2554 

(ก.พ.54) 

แมน้ําสงคราม  หนองหาร  

น้ําโมง  น้ํายาม 

แมน้ําอูน น้ําสวย  หวยปลา

หาง 

แมน้ําเลย  หวยหลวง - 

3/2554 

(พ.ค.54) 

หนองหาร แมน้ําเลย  แมน้ําสงคราม 

แมน้ําอูน  หวยหลวง   

น้ําโมง น้ํายาม 

น้ําสวย  หวยปลาหาง - 

4/2554 

(ส.ค.54) 

แมน้ําเลย   น้ําโมง แมน้ําสงคราม  แมน้ําอูน 

หนองหาร  หวยหลวง    

น้ําสวย หวยปลาหาง   

น้ํายาม 

- - 
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รูปท่ี 3 คุณภาพนํ้าครั้งที่ 1/2554 เดือนพฤศจิกายน 2553 รูปท่ี 4 คุณภาพนํ้าครั้งที่ 2/2554 เดือนกุมภาพันธ 2554 

  
รูปท่ี 5 คุณภาพนํ้าครั้งที่ 3/2554 เดือนพฤษภาคม 2554 รูปท่ี 6 คุณภาพนํ้าครั้งที่ 4/2554 เดือนสิงหาคม 2554 
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       2)  สถานการณนํ้าเสียชุมชน 

     ชุมชนขนาดใหญระดับเทศบาลในพื้นที่ลุมนํ้าโขงมีจํานวน 172 แหง ในปจจุบันมีเทศบาลที่มี
ระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนเพียง 4 แหง หรือคิดเปนรอยละ 2.33 ของจํานวนเทศบาลทั้งหมด โดยเปนระบบ
บําบัดนํ้าเสียที่มีการเดินระบบ จํานวน 2 แหงคือ เทศบาลเมืองสกลนคร และเทศบาลตําบลทาแร จังหวัด
สกลนคร อยูระหวางการทดลองเดินระบบ จํานวน 1 แหง คือ เทศบาลนครอุดรธานี และอยูระหวางชะลอการ
กอสรางจํานวน 1 แหง คือ เทศบาลเมืองนครพนม 

 

รูปท่ี 7 แผนที่ระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชน ในพื้นที่ สสภ.9 

      โดยในป 2554 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 9 ไดดําเนินการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบ
ประสิทธิภาพระบบบําบัดนํ้าเสียรวมชุมชนที่เดินระบบจํานวน 2 แหง ไดแก ระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชน เทศบาล
เมืองสกลนคร และระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชน เทศบาลตําบลทาแร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยดําเนิน
ติดตาม จํานวน 2 ครั้ง ไดแก ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2554 และครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 13-14 
มิถุนายน 2554  
              2.1) ระบบบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลเมืองสกลนคร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เปน
ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบบอผึ่ง (Stabilization Pond; SP) และบึงประดิษฐ (Wetland) ตออนุกรมกันจํานวน 
2 ชุด รองรับปริมาณนํ้าเสียสูงสุดได 8,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน (ลบ.ม./วัน) สําหรับนํ้าเสียที่ เกิน
ความสามารถในการรองรับของระบบฯ ถูกผันผานบอแบง (Distribution Chamber) เขาบอแฟคคัลเททีฟ 
(Facultative Pond) ที่สามารถรองรับนํ้าเสียไดประมาณ 8,000 ลบ.ม./วัน และตออนุกรมกับบึงประดิษฐ 
(Wetland) กอนปลอยนํ้าทิ้งที่ผานการบําบัดแลวลงสูหนองหาร รวมปริมาณนํ้าเสียทั้งหมดที่ระบบฯ สามารถ
รองรับไดเทากับ 16,000 ลบ.ม./วัน 
            ผลคุณภาพนํ้าทิ้งที่ผานการบําบัดของระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลเมืองสกลนคร ทั้ง 2 ครั้ง มี
คาผานเกณฑมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสีย
รวมของชุมชน  
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           ประสิทธิภาพในการบําบัดคาความสกปรกในรูปสารอินทรีย (Biochemical Oxygen 

Demand; BOD) ครั้งที่ 1 เฉลี่ยรอยละ 66.18 และครั้งที่ 2 เฉลี่ยรอยละ 61.64 สําหรับ ประสิทธิภาพในการ

บําบัดปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids; SS) ทั้ง 2 ครั้ง ไมสามารถประเมินได เน่ืองจากคาสาร

แขวนลอยนํ้าทิ้งออกจากระบบฯ มีคาสูงกวานํ้าเขาเขาระบบ 

             2.2) ระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลตําบลทาแร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เปนระบบ
บําบัดนํ้าเสียแบบบอผึ่ง (Stabilization Pond; SP) และบึงประดิษฐ (Wetland) รองรับปริมาณนํ้าเสียสูงสุด
ได 2,054 ลบ.ม./วัน   
          ผลคุณภาพนํ้าทิ้งของระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลตําบลทาแร ครั้งที่ 1 ไมผานเกณฑมาตรฐานฯ 
โดยมีพารามิเตอรที่มีคาเกินมาตรฐาน ไดแก คาฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus; TP) มีคาเทากับ 
2.94 มิลลิกรัมฟอสฟอรัสตอลิตร (คามาตรฐานเทากับ 2.0 มิลลิกรัมฟอสฟอรัสตอลิตร) สวนผลคุณภาพนํ้าทิ้ง
ครัง้ที่ 2 มีคาผานเกณฑมาตรฐานฯ 
          ประสิทธิภาพในการบําบัดคาความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) ครั้งที่ 1 เฉลี่ยรอยละ 
47.83 และครั้งที่ 2 เฉลี่ยรอยละ 33.33 สําหรับประสิทธิภาพในการบําบัดปริมาณสารแขวนลอย (SS) ครั้งที่ 1 
เฉลี่ยรอยละ 0 เน่ืองจากสารแขวนลอยนํ้าทิ้งออกจากระบบฯ มีคาเทากับนํ้าเขาเขาระบบ สวนครั้งที่ 2 เฉลี่ย
รอยละ 18.18 
 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 8 แผนผังระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลเมืองสกลนคร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 9 แผนผังระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลตําบลทาแร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

N 
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รปูท่ี 10  ระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลเมืองสกลนคร 

            2.2.2  สถานการณการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนท่ี 

            สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 9 มีอปท.ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 655 แหง ประกอบดวยองคการ

บริหารสวนจังหวัด 6 แหง เทศบาลนคร 1 แหง เทศบาลเมือง 9 แหง เทศบาลตําบล 162 แหง และอบต. 477 

แหง ซึ่งจากการสํารวจสถานการณการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน พบวา อปท.ที่สนับสนุนขอมูลการจัดการขยะ

มูลฝอย จํานวน 301 แหง คิดเปนรอยละ 46.38 ของอปท. ทั้งหมด แบงเปนระดับเทศบาล จํานวน 135 แหง 

คิดเปนรอยละ 78.49 และระดับ อบต. จํานวน 166 แหง อบต. 34.80 

ตารางท่ี 19  ขอมูลการสํารวจสถานการณการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ป พ.ศ. 2553-2554 

จังหวัด อปท. (แหง) 

เทศบาล อบต. 

จํานวน

ทั้งหมด

(แหง) 

สนับสนุน

ขอมูล 

(แหง) 

คิดเปน 

รอยละ 

จํานวน

ทั้งหมด

(แหง) 

สนับสนุน

ขอมูล 

(แหง) 

คิดเปน 

รอยละ 

เลย 100 25 21 84.00 75 18 24.00 

อุดรธานี 180 53 43 81.13 127 32 25.20 

หนองคาย 67 18 16 88.89 49 34 69.39 

สกลนคร 140 43 27 64.29 97 32 32.99 

นครพนม 103 17 16 94.12 86 36 41.86 

บึงกาฬ 59 16 11 68.75 43 14 31.82 

รวม 649 172 135 78.49 477 166 34.80 

1) ปริมาณขยะมูลฝอย 
 จากขอมูลการสํารวจปริมาณขยะมูลฝอยของอปท.ในพื้นที่รับผิดชอบที่สนับสนุนขอมูล 301 แหง 

พบวามีขอมูลปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่ จํานวน 220 แหง คิดเปนรอยละ 73.09  โดยสามารถจําแนกตาม
ระดับของอปท. ดังน้ี 

1.1) ระดับเทศบาล 
          มีเทศบาลที่สนับสนุนขอมูลปรมิาณขยะมูลฝอย จํานวน 135 แหง คิดเปนรอยละ 78.49 ของ

เทศบาลทั้งหมด แบงเปน เทศบาลนคร 1 แหง เทศบาลเมือง 9 แหง และเทศบาลตําบล 125 แหง 
รายละเอยีดดังตอไปน้ี 

1.1.1) เทศบาลนคร 
          เทศบาลนครในพื้นที่มีจํานวน 1 แหง คือ เทศบาลนครอุดรธานี พบวา มีปริมาณขยะมูล

ฝอยในพื้นที่ จํานวน 127.50 ตัน/วัน และมีอัตราการผลิตขยะมูลฝอย 0.92  กิโลกรัม/คน/วัน  
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1.2.2) เทศบาลเมือง 
    ระดับเทศบาลเมือง จํานวน 9 แหง พบวา มีปริมาณขยะมูลฝอยรวมทั้งหมด 184.81 ตัน/วัน 

คิดเปนคาเฉลี่ย 20.53 ตัน/แหง/วัน โดยเทศบาลเมืองสกลนคร มีปริมาณขยะมูลฝอยมากที่สุด จํานวน 42.83 
ตัน/วัน และเทศบาลเมืองโนนสูง-นํ้าคํา จังหวัดอุดรธานี มีปริมาณขยะมูลฝอยนอยที่สุด จํานวน 4.50 ตัน/วัน  
ซึ่งเมื่อพิจารณาอัตราการผลิตขยะมูลฝอยในระดับเทศบาลเมือง พบวามีคาเฉลี่ยเทากับ 0.82 กิโลกรัม/คน/วัน 
และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราการผลิตขยะมูลฝอยเทากับ 0.19 กิโลกรัม/คน/วัน โดยเทศบาลเมืองเลย 
มีอัตราการผลิตขยะมูลฝอยมากที่สุด 1.10 กิโลกรัม/คน/วัน และเทศบาลเมืองโนนสูง-นํ้าคํา จังหวัดอุดรธานี 
อัตราการผลิตขยะมูลฝอยนอยที่สุด 0.45 กิโลกรัม/คน/วัน และหากพิจารณาอัตราการผลิตขยะมูลฝอยเฉลี่ย
ของเทศบาลเมืองในรายจังหวัด พบวา จังหวัดเลย มีอัตราการผลิตขยะมูลฝอยเฉลี่ยสูงสุด 1.01 กิโลกรัม/คน/
วัน รองลงมาไดแก จังหวัดนครพนม สกลนคร หนองคาย อุดรธานี มีอัตราการผลิตขยะมูลฝอยเฉลี่ยเทากับ 
0.92  0.79  0.77 และ 0.59 กิโลกรัม/คน/วัน ตามลําดับ รายละเอียดดังตารางที่ 21  

1.1.3) เทศบาลตําบล 
       ระดับเทศบาลตําบล มีการสนับสนุนขอมูลจํานวน 125 แหง พบวา มีปริมาณขยะมูลฝอย

รวมทั้งหมด 746.05 ตัน/วัน คิดเปนคาเฉลี่ย 4.68 ตัน/แหง/วัน โดยเทศบาลตําบลหนองบัว จังหวัดอุดรธานี 
มีปริมาณขยะมูลฝอยมากที่สุด จํานวน 19.61 ตัน/วัน และเทศบาลตําบลปากชม จังหวัดเลย เทศบาลตําบล
ธาตุพนมใต จังหวัดนครพนม มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนนอยที่สุด จํานวน 1.00 ตัน/วัน ซึ่งเมื่อพิจารณาอัตรา
การผลิตขยะมูลฝอยในระดับเทศบาลตําบล พบวามีคาเฉลี่ยเทากับ 0.66 กิโลกรัม/คน/วัน และมีคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานของอัตราการผลิตขยะมูลฝอยเทากับ 0.42 กิโลกรัม/คน/วัน โดยเทศบาลตําบลนาโปง จังหวัดเลย มี
อัตราการผลิตขยะมูลฝอยมากที่สุด 1.95 กิโลกรัม/คน/วัน และเทศบาลตําบลเขาแกว จังหวัดเลย มอีัตราการ
ผลิตขยะมูลฝอยนอยที่สุด 0.13 กิโลกรัม/คน/วัน และหากพิจารณาอัตราการผลิตขยะมูลฝอยเฉลี่ยของ
เทศบาลตําบลในรายจังหวัด พบวา จังหวัดเลย มีอัตราการผลิตขยะมูลฝอยเฉลี่ยสูงสุด 0.79 กิโลกรัม/คน/วัน 
รองลงมาไดแก จังหวัดหนองคาย นครพนม อุดรธานี สกลนคร และบึงกาฬ มีอัตราการผลิตขยะมูลฝอยเฉลี่ย
เทากับ  0.73  0.69  0.65  0.55 และ 0.54 กิโลกรัม/คน/วัน ตามลําดับ  

1.1.4) องคการบริหารสวนตําบล 
       ระดับอบต. จํานวน 166 แหง พบวา มีปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด 1,238.98 ตัน/วัน คิดเปน

คาเฉลี่ย 2.43 ตัน/แหง/วัน โดยอบต.นาทับไฮ จังหวัดหนองคาย มีปริมาณขยะมูลฝอยมากที่สุด จํานวน 12 
ตัน/วัน สวนอบต.นาดี จังหวัดหนองคาย อบต.หนองสังข จังหวัดนครพนม และอบต.หนองเด่ิน จังหวัดบึงกาฬ 
มีปริมาณขยะมูลฝอยนอยที่สุด จํานวน 1.00 ตัน/วัน ซึ่งเมื่อพิจารณาอัตราการผลิตขยะมูลฝอยในระดับอบต. 
พบวามีคาเฉลี่ยเทากับ 0.41 กิโลกรัม/คน/วัน และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราการผลิตขยะมูลฝอย
เทากับ 0.41 กิโลกรัม/คน/วัน โดยอบต.แสงภา จังหวัดเลย มีอัตราการผลิตขยะมูลฝอยมากที่สุด 2.73 
กิโลกรัม/คน/วัน อบต.คําดวง จังหวัดอุดรธานี มีอัตราการผลิตขยะมูลฝอยนอยที่สุด 0.13 กิโลกรัม/คน/วัน 
และหากพิจารณาอัตราการผลิตขยะมูลฝอยเฉลี่ยของอบต.ในรายจังหวัด พบวา จังหวัดนครพนม มีอัตราการ
ผลิตขยะมูลฝอยเฉลี่ยสูงสุด 0.46 กิโลกรัม/คน/วัน รองลงมาไดแก จังหวัดเลย อุดรธานี หนองคาย สกลนคร 
และบึงกาฬ อัตราการผลิตขยะมูลฝอยเฉลี่ยเทากับ 0.43 0.41 0.39 0.34 และ 0.25 กิโลกรัม/คน/วัน 
ตามลําดับ  รายละเอียดดังตารางที่ 20 
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ตารางท่ี 20 อัตราการผลิตขยะและปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ป พ.ศ. 2553-2554 

จังหวัด 

เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล อบต. 
ปริมาณขยะ

มูลฝอยรวม 
(ตัน/วัน) 

อัตราการ

ผลิตขยะ
(ก.ก./คน/วัน) 

ปริมาณขยะ
(ตัน/วัน) 

อัตราการ

ผลิตขยะ
(ก.ก./คน/วัน) 

ปริมาณ

ขยะ 
(ตัน/วัน) 

อัตราการ

ผลิตขยะ
(ก.ก./คน/วัน) 

ปริมาณ

ขยะ 
(ตัน/วัน) 

อัตราการ

ผลิตขยะ
(ก.ก./คน/วัน) 

ปริมาณ

ขยะ 
(ตัน/วัน) 

เลย - - 1.01 35.05 0.79 121.41 0.44 180.55 338.61 

อุดรธานี 0.92 127.50 0.59 30.69 0.65 245.64 0.40 391.13 803.25 

หนองคาย - - 0.77 51.27 0.73 75.20 0.39 135.32 262.35 

สกลนคร - - 0.79 42.83 0.55 170.29 0.30 214.47 425.25 

นครพนม - - 0.92 24.97 0.69 78.65 0.46 247.03 354.61 

บึงกาฬ - - - - 0.54 54.86 0.25 70.48 125.34 

รวม 0.92 127.50 0.82 184.81 0.66 746.05 0.41 1,238.98 2,309.41 

 

ตารางท่ี 21 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเฉลี่ย(ตัน/วัน) ป พ.ศ.2553-2554 

จังหวัด 

เทศบาล

ทั้งหมด 

(แหง) 

เทศบาลที่สนับสนุน

ขอมูลปริมาณขยะ 

(แหง) 

ปริมาณขยะมูลฝอยเฉล่ีย (ตัน/วัน) 

เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล 

เฉล่ีย SD เฉล่ีย SD เฉล่ีย SD 

สสภ.9 172 135   20.53 13.17 4.68 3.37 

เลย 25 21 - - 17.53 9.55 4.7 4.31 

อุดรธานี 53 43 127.5 - 10.23 5.17 4.97 3.57 

หนองคาย 18 16 - - 25.64 18.36 4.66 2.12 

สกลนคร 43 27 - - 42.83 - 4.16 3.49 

นครพนม 17 16 - - 24.97 - 4.87 3.37 

บึงกาฬ 16 11 - - - - 4.61 2.32 

ตารางท่ี 22 อัตราการผลิตขยะมูลฝอยชุมชนเฉลี่ย (กก./คน/วัน) ป พ.ศ.2553-2554 

จังหวัด 

เทศบาล

ทั้งหมด 

(แหง) 

เทศบาลที่สนับสนุน

ขอมูลปริมาณขยะ 

(แหง) 

อัตราการผลิตขยะมูลฝอยเฉล่ีย (กก./คน/วัน) 

เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล 

เฉล่ีย SD เฉล่ีย SD เฉล่ีย SD 

สสภ.9 172 135 0.92 - 0.82 0.19 0.66 0.42 

เลย 25 21 - - 1.01 0.17 0.79 0.55 

อุดรธานี 53 43 0.92 - 0.59 0.13 0.65 0.34 

หนองคาย 18 16 - - 0.77 0.08 0.73 0.32 

สกลนคร 43 27 - - 0.79 - 0.55 0.39 

นครพนม 17 16 - - 0.92 - 0.69 0.5 

บึงกาฬ 16 11 - - - - 0.54 0.53 
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ตารางท่ี 23 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนของอบต. ป พ.ศ.2553-2554 

จังหวัด 
อบต. ทั้งหมด 

(แหง) 

อบต. ที่มีขอมูล

ปริมาณขยะ (แหง) 

ปริมาณขยะ (ตัน/วัน) อัตราการผลิตขยะ (กก./คน/วัน) 

เฉลี่ย SD เฉลี่ย SD 

สสภ.9 477 166 2.43 2.07 0.38 0.41 

เลย 75 18 3.19 2.36 0.43 0.85 

อุดรธานี 127 32 3.73 2.17 0.41 0.23 

หนองคาย 49 34 2.45 1.99 0.39 0.23 

สกลนคร 97 32 2.93 1.75 0.34 0.23 

นครพนม 86 36 2.28 3.17 0.46 0.48 

บึงกาฬ 43 14 1.69 0.43 0.25 0.06 

      2) การเก็บขนขยะมูลฝอย 
        ในดานขอมูลการเก็บขนขยะมูลฝอย มีอปท.ที่สนับสนุนขอมูลดานการเก็บขนขยะมูลฝอย 

จํานวน 98 แหง คิดเปนรอยละ 32.56 ของอปท.ที่สนับสนุนขอมูลทั้งหมด แบงเปนระดับเทศบาล 64 แหง 

และระดับองคการบริหารสวนตําบล 34 แหง โดยมีขอมูลสรุปไดดังน้ี 

2.1) ระดับเทศบาล 
                  จากขอมูลการเก็บขนขยะมูลฝอยในระดับเทศบาลทั้งหมด 64 แหง ไดแก เทศบาลนคร 1 แหง 
เทศบาลเมือง 8 แหง และเทศบาลตําบล 55 แหง พบวา เมื่อดําเนินการประเมินประสิทธิภาพการเก็บขนขยะ
มูลฝอยในเชิงปริมาณ โดยเปรียบเทียบจากปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนไดกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนแลว 
พบวา เทศบาลนคร มีประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอยเชิงปริมาณ รอยละ 100 เทศบาลเมืองมี
ประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยเชิงปริมาณเฉลี่ย รอยละ 90.63 ซึ่งเทศบาลเมืองหนองคาย มี
ประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยสูงสุด รอยละ 100 และเทศบาลเมืองบานดุง จังหวัดอุดรธานี มี
ประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยตํ่าสุด รอยละ 70.04 ของระดับเทศบาลเมือง สวนระดับเทศบาลตําบลมี
ประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยเฉลี่ย รอยละ 92.25 ซึ่งสวนใหญเทศบาลตําบลมีประสิทธิภาพการเก็บขน
ขยะมูลฝอยรอยละ 100 จํานวน 28 แหง โดยเทศบาลตําบลทั้งหมดของจังหวัดเลยไมมีขอมูลการเก็บขนขยะ
มูลฝอย  
                  เมื่อดําเนินการเปรียบเทียบในเชิงพื้นที่แลว พบวามีเทศบาลที่สามารถดําเนินการเก็บขนขยะมูล
ฝอยโดยมีพื้นที่ใหบริการครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของเทศบาลจํานวน 17 แหง โดยเทศบาลนคร มีประสิทธิภาพ
การเก็บขนขยะมูลฝอยเชิงพื้นที่ รอยละ 100 สวนเทศบาลเมือง มีประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยเชิง
พื้นที่เฉลี่ย รอยละ 92.50 และเทศบาลตําบลประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยเชิงพื้นที่เฉลี่ย รอยละ 92.88 
นอกจากน้ีหากพิจารณาจากจํานวนครัวเรือนที่ไดรับบริการแลว พบวา มีเทศบาลที่สามารถดําเนินการเก็บขน
ขยะมูลฝอยจากครัวเรือนในพื้นที่ครบทุกหลังคาเรือนจํานวน 30 แหง โดยเทศบาลนคร มีประสิทธิภาพการ
เก็บขนขยะมูลฝอยเชิงครัวเรือน รอยละ 100 สวนเทศบาลเมืองน้ันมีประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยเชิง
ครัวเรือนเฉลี่ยรอยละ 86.86 และเทศบาลตําบล มีประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยเชิงครัวเรือนเฉลี่ย รอย
ละ 77.72  

       2.2) ระดับองคการบริหารสวนตําบล 

                 จากขอมูลการเก็บขนขยะมูลฝอยในระดับองคการบริหารสวนตําบลจํานวน 34 แหง คิดเปนรอย
ละ 20.48 ขององคการบริหารสวนตําบลที่สนับสนุนขอมูลทั้งหมด พบวา เมื่อดําเนินการประเมินประสิทธิภาพ
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การเก็บขนขยะมูลฝอยในเชิงปริมาณ โดยเปรียบเทียบจากปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนไดกับปริมาณขยะมูล
ฝอยที่เกิดข้ึนแลว พบวา องคการบริหารสวนตําบลมีประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอยเชิงปริมาณเฉลี่ย
รอยละ 89.30 ซึ่งสวนใหญองคการบริหารสวนตําบลมีประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยรอยละ 100 
จํานวน 17 แหง โดยองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดของจังหวัดเลยไมมีขอมูลการเก็บขนขยะมูลฝอย 
                  เมื่อดําเนินการเปรียบเทียบในเชิงพื้นที่แลว พบวา มีองคการบริหารสวนตําบลที่สามารถ
ดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยโดยมีพื้นที่ใหบริการครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดขององคการบริหารสวนตําบลจํานวน 
3 แหง โดยองคการบริหารสวนตําบลมีประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยเชิงพืน้ที่เฉลี่ย รอยละ 92.50 
นอกจากน้ีหากพิจารณาจากจํานวนครัวเรือนที่ไดรับบริการแลว พบวา มีองคการบริหารสวนตําบลที่สามารถ
ดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยจากครัวเรือนในพื้นที่ครบทุกหลังคาเรือนจํานวน 5 แหง โดยองคการบริหารสวน
ตําบลประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยเชิงครัวเรือนเฉลี่ยรอยละ 60.40 รายละเอียดดังตารางที ่24 

ตารางท่ี 24 การเก็บขนขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ป พ.ศ. 2553 - 2554 

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

จํานวน อปท.(แหง) ประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยเฉล่ีย(รอยละ) 

จํานวน

ทั้งหมด 

สนับสนุน

ขอมูล 

มีขอมูลการ

เก็บขน 
ปริมาณ พื้นที ่ ครัวเรือน 

เทศบาลนคร 1 1 1 100 100 100 

เทศบาลเมือง 9 9 8 86.86 92.50 90.63 

เทศบาลตําบล 162 125 55 77.72 92.88 92.25 

อบต. 477 166 34 60.40 87.14 89.30 

รวม 649 301 98    

3) การกําจัดขยะมูลฝอย 

       ในดานขอมูลการกําจัดขยะมูลฝอย มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่สนับสนุนขอมูลดานการกําจัด
ขยะมูลฝอยเฉพาะระดับเทศบาล สวนในระดับองคการบริหารสวนตําบลไมมีขอมูลการกําจัดขยะมูลฝอย 
รายละเอียดสรุปไดดังน้ี 
       ผลการสํารวจขอมูลดานวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลในพื้นที่รับผิดชอบ พบวา สวนใหญ

ใชวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยแบบเทกองบนพื้นแลวเผามากที่สุด จํานวน 54 แหง คิดเปนรอยละ 31.21 ของ

เทศบาลที่สนับสนุนขอมูลทั้งหมด วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยรองลงมาไดแก ไมมีการกําจัด ฝงในหลุม/ไถกลบ

เปนครั้งคราว ฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล ฝงในหลุม/ไถกลบทุกวัน ปุยหมักและฝงกลบอยางถูกหลัก

สุขาภิบาล จํานวน 39 34 30 10 แหง และ 5 แหง ตามลําดับ สวนวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยที่ใชนอยที่สุด คือ 

วิธีการเผาในเตาเผา จํานวน 1 แหง คิดเปนรอยละ 0.58 เมื่อพิจารณาวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลใน

รายจังหวัด พบวา จังหวัดเลย สวนใหญใชวิธีการฝงในหลุม/ไถกลบทุกวันและวิธีการฝงกลบอยางถูกหลัก

สุขาภิบาลมากที่สุด จํานวน 8 แหง จังหวัดอุดรธานี สวนใหญใชวิธีการเทกองบนพื้นแลวเผามากที่สุด จํานวน 

15 แหง จังหวัดหนองคายสวนใหญใชวิธีการฝงในหลุม/ไถกลบเปนครั้งคราวมากที่สุด จํานวน 6 แหง จังหวัด

สกลนคร สวนใหญใชวิธีการเทกองบนพื้นแลวเผามากที่สุด จํานวน 19 แหง จังหวัดนครพนม สวนใหญใช

วิธีการเทกองบนพื้นแลวเผามากที่สุด จํานวน 7 แหง และจังหวัดบึงกาฬ สวนใหญใชวิธีการเทกองบนพื้นแลว

เผามากที่สุด จํานวน 9 แหง รายละเอียดดังตารางที่ 25 
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ตารางท่ี 25 การกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล ป พ.ศ. 2553-2554 

ลําดับ วิธีการกําจัด 
เลย อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม บึงกาฬ รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. การฝงกลบอยางถูกหลัก

สุขาภิบาล 

8 32.00 8 15.09 7 38.89 3 6.82 2 11.11 2 13.33 30 17.34 

2. ปุยหมักวิธีการฝงกลบอยางถูก

หลักสุขาภิบาล 

- - - - 2 11.11 1 2.27 2 11.11 - 0.00 5 2.89 

3. ฝงในหลุม/ไถกลบทุกวัน 8 32.00 2 3.77 0 0.00 0 0.00 - 0.00 0 0.00 10 5.78 

4. ฝงในหลุม/ไถกลบเปนครั้ง

คราว 

- 0.00 14 26.42 6 33.33 5 11.36 5 27.78 4 26.67 34 19.65 

5. เทกองบนพื้นแลวเผา 2 8.00 15 28.30 2 11.11 19 43.18 7 38.89 9 60.00 54 31.21 

6. เผาในเตาเผา - 0.00 1 1.89 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 1 0.58 

7. ไมมีการกําจัด 7 28.00 13 24.53 1 5.56 16 36.36 2 11.11 - 0.00 39 22.54 

 รวม 25 100.00 53 100.00 18 100.00 44 100.00 18 100.00 15 100.00 173 100.00 
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สวนท่ี 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3.1  การเสริมสรางการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยดีานสิ่งแวดลอม 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 9 ไดสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอม โดย

ไดจัดต้ังศูนยเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีสิง่แวดลอมข้ึน เพื่อเปนตนแบบในการจัดการของเสียตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนและถายทอดองคความรูใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานภาครัฐ 

เอกชนและประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ 6 จังหวัด ไดแกจังหวัด เลย อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม 

และบึงกาฬ ในศูนยการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม มีการถายทอดองคความรูตนแบบดังน้ี  

              3.1.1 ระบบบําบัดสิ่งปฏิกูลเพ่ือนํากากมาใชทําเปนปุย 

 

  
รูปท่ี 10 ระบบบําบัดสิ่งปฏิกูลเพื่อนํากากมาใชทําเปนปุย 

                       โดยบอกรองและอบแหงจากแสงอาทิตย (Sand Drying Tank) รูปแบบเปนบออิฐกอฉาบปูนมี

หลังคาเลื่อนเปด-ปดสองชัน เพื่อเปดใหปฏิกูลจากรถมาเท ปดเพื่อปองกันฝน แมลงวัน และอบใหกากปฏิกูลที่ตกคาง

อยูจากการกรองดวยทรายหรือแกลบดําแหง ซึ่งปลอดภัยจากเช้ือโรคกอนนําไปใชเปนปุย สวนนํ้าปฎิกูลที่ผานการ

กรองจะไหลระบายสูลานซึมหรือรองซึมเพื่อใชประโยชนเปนปุยแกผักและตนไมตอไป 

              3.1.2 บอหมักแกสชีวภาพ 

                       (1) รูปแบบบอหมักสิ่งปฏิกูลจากหองสุขา/มูลสัตว และเศษอาหาร 

 
รูปท่ี 11 บอหมักสิ่งปฏิกูลจากหองสุขา/มูลสตัว และเศษอาหาร 

                          โดยกระบวนการหมักแบบไมใชอากาศ (Anaerobic Process) ไดแกสมีเทน ซึ่งสามารถ

นําไปใชเปนเช้ือเพลิงหุงตมได สวนมูลลนที่ยอยสลายแลวสามารถนําไปใชเปนปุยไดอยางดี รูปแบบบอเปนแบบบอ

คอนกรีตเสริมเหล็กลึก 2 เมตร เสนผาศูนยกลางบอ 2 เมตร 
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               (2) รูปแบบบอหมักแกสชีวภาพจากขยะอินทรีย (เศษผักจากตลาด) 

 
รูปท่ี 12 บอหมักแกสชีวภาพจากขยะอินทรีย (เศษผักจากตลาด) 

                             โดยใชมูลสัตว(มูลวัว) และปฏิกูลจากรถสูบสิ่งปฏิกูลจากบานเรือนเปนตัวยอยสลาย รูปแบบ

บอหมักเปนบอดิน ขนาด 1.20 x 7.00 ม. ลึก 0.70 ม. กรุดวยพลาสติก PE เปนรูปแบบลงทุนประหยัดกอสรางงาย

และไดแกสมาก 

              3.1.3 บอปุยหมักใบไม/วัชพืช 

 
รูปท่ี 13 บอปุยหมักใบไม/วัชพืช 

                         รูปแบบเปนบอกออิฐบล็อก ใชหมักใบไม เศษหญา/วัชพืช หรือเศษอาหารโดยใชดินกลบทับเปน

ช้ันๆ รดนํ้าผสมโมลาส (กากนํ้าตาล) และกากมูลลนจากบอหมักแกสชีวภาพเปนตัวชวยยอยสลาย 

              3.1.4 เครื่องอัดปุยแทง/ปุยกอน 

 
รูปท่ี 14 เครื่องอัดปุยแทง/ปุยกอน 

                กากปฏิกูลแหงหรือปุยจากใบไม สามารถนํามาเพิ่มมูลคาโดยนํามาผสมกับกากมูลลนจากบอหมักแกส

ชีวภาพและดินปุยจากใสเดือน เพื่ออัดเปนกอนหรือเปนแทงเพิ่มมูลคา เปนปุยแกตนไมไดนาน และมีประสิทธิภาพ

มากกวา 
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               3.1.5 ใสเดือนดินกินขยะอินทรีย 

 
รูปท่ี 15 ใสเดือนดินกินขยะอินทรีย 

                        ขยะอินทรีย ไดแก เศษผัก/ผลไมและเศษอาหาร ใชใสเดือนพันธตางๆ ไดแก พันธุฮอนแลนด 

พันธุแมโจ และไสเดือนพันธุทองถ่ิน คือ พันธุบานจั่น ผลผลิตที่ได  นอกจากจะกําจัดขยะแลว จะไดดินปุยจากมูล

ไสเดือนและนํ้าฉ่ีไสเดือนที่มีคุณคาปุยสูงและลูกไสเดือนดินนําไปขายได 

               3.1.6 จักรยานปนใบไม 

 
รูปท่ี 16 จักรยานปนใบไม 

                       ปนและยอยใบไมใหมีขนาดเลก็ลงเพื่อหมักเปนปุยไดเร็วข้ึน โดยใชจักรยานเกาชํารุดและวัสดุ

เหลือใชมาสรางสรรคใชประโยชนใหม และไดออกกําลังกายดวย 

                3.1.7 ระบบบําบัดนํ้าเสียจากอาคาร 

 
รูปท่ี 17 ระบบบําบัดนํ้าเสียจากอาคาร 
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                3.1.8 ระบบบําบัดนํ้าเสียจากหองตรวจวิเคราะห (Laboratory) 

 
รูปท่ี 18 ระบบบําบัดนํ้าเสียจากหองตรวจวิเคราะห 

                        นํ้าเสียจากหองตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้า มีสารเคมี โลหะหนักและสารอินทรียเจือปน จึงตองมี

การบําบัดแยกเฉพาะรูปแบบระบบบําบัด เปนแบบบอพักปรับสภาพกอนที่บําบัดดวยระบบบําบัดบอกรองไรอากาศ

และบึงประดิษฐ ดวยพืชธรรมชาติ ดูดซับโลหะหนักและยอยสลายสารอินทรีย 

                3.1.9 ระบบคัดแยกขยะรีไซเคิลและจัดการขยะอันตราย 

 
รูปท่ี 19 ระบบคัดแยกขยะรีไซเคิลและจัดการขยะอันตราย 

                        ขยะมูลฝอยจากสํานักงาน สามารถจัดระบบคัดแยกขยะรีไซเคิลนําไปขายสรางรายได เชน 

กระดาษ พลาสติก ขวดแกว โลหะ/อโลหะ เปนตน นอกจากน้ี ขยะอันตราย เชน หลอดไฟ ซากถานแบตเตอรี่ 

สามารถคัดแยก กําจัดดวยวิธีงายๆ โดยนําไปผสมกับปูนซีเมนตแลวเทหลอลงในทอซีเมนต สามารถนําไปใช

ประโยชน เชน ทําลูกกลิ้งบดอัดดิน ทําเสากั้นแนวเขต เปนตน 

               3.1.10 พลังงานแสงอาทิตย 

                     (1) เครื่องกลั่นนํ้าพลังงานแสงอาทิตย 

 
รูปท่ี 20 เครื่องกลั่นนํ้าพลังงานแสงอาทิตย 

                        เครื่องกลั่นนํ้าพลังงานแสงอาทิตยเปนสวนหน่ึงที่นําประโยชนจากแสงอาทิตย มาใชงาน

เน่ืองจากเปนพลังงานที่สะอาด ไมกอใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอมและยังเปนการชวยประหยัดพลังงาน ทดแทนการ

ใชพลังงานเช้ือเพลิงชนิดอื่นๆ 
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(2) ตูอบแหงความรอนแสงอาทิตย (3) เครื่องทํานํ้ารอนพลังแสงอาทิตย 

 
รูปท่ี 21 ตูอบแหงความรอนแสงอาทิตย 

 
รูปท่ี 22 เครื่องทํานํ้ารอนพลังแสงอาทิตย 

       สามารถทําใหอุณหภูมิในตูอบสูงถึง 70 °C และ

สูงกวาภายนอกมากกวา 30 °C ใชอบอาหารแหงเชน 

เน้ือ ผัก ผลไม ไดสะดวกปลอดภัยจากแมลงวัน ฝุน

ละอองและสัตวเลี้ยง 

       ใชทํานํ้าอุน/นํ้ารอน ตมสกัดสมุนไพร ฉีดไลแมลง 

เชน สะเดา ตะไครหอม สาบเสือ เปนตน 

 
             3.1.11 เตาหุงตมเชื้อเพลิงขยะ 

 
รูปท่ี 23 เตาหุงตมเช้ือเพลิงขยะ 

                เปนรูปแบบเตาที่ออกแบบใหมีการไหลเวียนอากาศ (Air Flow) ในการเผาไหมไดดีรวมทั้งระบายควัน

แกสมีเทนจากเช้ือเพลิงชีวมวล ใหไหลกลับเขามาชวยเผาไหมไดอีก 

       นับต้ังแตดําเนินการศูนยการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม เมื่อเดือนเมษายน 2552 

เปนตนมา มีคณะผูศึกษาดูงานจากอปท. หนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน จํานวน 22 คณะ รวม

จํานวน 599 คน โดย สสภ.9 ไดมีการประเมินความพึงพอใจของผูมาศึกษาดูงานจํานวน 72 คน พบวา 

รูปแบบเทคโนโลยีที่ผูเขารับการศึกษาดูงานใหความสนใจจากการประเมินความพึงพอใจสูงสุดคือ บอหมัก

แกสชีวภาพจากของเสีย อยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 72.22 รองลงมาคือ บอปุยหมักใบไม คิดเปนรอย

ละ 61.11 ทั้งน้ีผูศึกษาดูงานไดนําเทคโนโลยีของศูนยฯ ไปปรับใชในพื้นที่แลว เชน อบต.บานจั่น  ทต.โพนสา

และโรงเรียนหนองสําโรงวิทยา เปนตน 
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รูปท่ี 24  คณะผูมาศึกษาดูงานศูนยการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

 

   การกอสรางและใชประโยชนจากการทําไบโอแกส ณ เทศบาลตําบลโพนสา อ.ทาบอ จ.หนองคาย 

   

รูปท่ี 25  การกอสรางและใชประโยชนจากการทําไบโอแกส ณ เทศบาลตาบลโพนสา 
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3.2  การมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม 

 สํานักงานสิง่แวดลอมภาคที่ 9 ไดดําเนินการสงเสริมสนับสนุนเครือขายการมีสวนรวมในกลุมเครือขาย

ตางๆ เพื่อดําเนินการจัดการสิ่งแวดลอมในพื้นที่ 5 จังหวัดมาอยางตอเน่ือง ดังน้ี  

3.2.1 บานจ่ันชุมชนสีเขียว  

          โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบในการจัดการดานสิ่งแวดลอมในพื้นที่ ภายใตโครงการบานจั่น

ชุมชนสีเขียวสสภ.9 ไดดําเนินการโดยการสนับสนุนงบประมาณของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม เริ่ม

ดําเนินการมาเมื่อ ป 2553 พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานจั่น อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ครอบคลุม

พื้นที่ 2 หมูบาน คือบานคํากลิ้ง (หมูที่ 3) และบานกลิ้งคํา (หมูที่ 10) พื้นที่ 9.0 ตารางกิโลเมตร โดยในป 

2553 ฝกอบรมใหความรูเพื่อเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการจัดการสิ่งแวดลอม และศึกษาดูงานเทศบาล

ตําบลพังโคน และเทศบาลเมืองหนองสําโรง เพื่อนํามาประยุกตใชในพื้นที่ตนเอง รวมทัง้จัดทําแผนชุมชนและ

บูรณาการแผนงาน/โครงการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยกิจกรรมที่ไดดําเนินการ คือ การทําปุยหมักใน

ครัวเรือน ถังดักไขมันในครัวเรือน บอหมักแกสชีวภาพ  

          ในป 2554 ชุมชนนํารองยังคงดําเนินการทําปุยหมักในครัวเรือนและขยายการทําปุยหมัก

พื้นที่โครงการอีสานเขียว ถังดักไขมันในครัวเรือน การหมักแกสชีวภาพจากมูลสัตวและเศษอาหาร  และไดเพิม่

กิจกรรม กองทุนคัดแยกขยะเพื่อชุมชนตําบลบานจั่น (ธนาคารขยะรีไซเคิล) โดยชุมชนเปนผูดําเนินการรับซื้อ

ขยะรีไซเคิลจากสมาชิก ซึ่งเปนการจัดการขยะต้ังแตตนทาง ซึ่งจากผลการดําเนินงานไดนําเงินกองทุนฯให

สมาชิกกูยืมเปนบางสวน เพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดีของชุมชน  

                    ทั้งน้ี สสภ.9 ไดจัดอบรมเสริมสรางศักยภาพชุมชนในการทําอิฐประสาน เพื่อเสริมอาชีพใหกับ

คนในชุมชน โดยใหการสนับสนุนวัสดุอุปกรณสําหรับฝกอาชีพ คือการทําอิฐประสาน และกลุมแกนนํา อสม. 

ยังไดรวมกิจกรรมสาธิตการทําเตาหุงตมเช้ือเพลิงจากขยะ ติดต้ังที่วัดปาบานคํากลิ้ง เพื่อใชเปน

สาธารณประโยชนเมื่อทางวัดมีกิจกรรม หรือเทศกาลตางๆ และยังสนับสนุน บอนํ้าหมักชีวภาพชวยสงเสริม

การทํานํ้าหมักชีวภาพ โดยเปนการจัดการขยะตนทางเปลี่ยนเปนนํ้าหมักชีวภาพใชในการรดตนไม 

                    นอกจากน้ี สสภ.9 ยังรวมกับแกนนําชุมชน อสม.และประชาชน ในพื้นที่ รวมรณรงคทําความ

สะอาด ปลูกตนไม ปรับภูมิทัศน บริเวณหนองนํ้าสาธารณะ และหลังสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค เน่ืองในวัน

สิ่งแวดลอมโลก ในการดําเนินงานยังไดมีแนวทางขยายพื้นที่ไปยังชุมชนใกลเคียงตอไป 

   

รูปท่ี 26 ภาพกิจกรรมบานจั่นชุมชนสีเขียว 
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รูปท่ี 26(ตอ) ภาพกิจกรรมบานจั่นชุมชนสีเขียว 

3.2.2 การเฝาระวังคุณภาพนํ้าแมนํ้าเลย 

          การมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยความรวมมือของกลุม

เครือขายตางๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 9 ดานการดูแลแหลงนํ้าธรรมชาติ ในเขต

พื้นที่จังหวัดเลยไดแก แมนํ้าเลย ซึ่งเปนแมนํ้าสายหลักที่หลอเลี้ยงชีวิตคนเมืองเลยเปนสวนใหญ เมื่อแมนํ้าเลย

ไดรับผลกระทบจากจากกิจกรรมตางๆ ของมนุษย ทําใหคุณภาพนํ้าเสื่อมลง จึงเกิดการรวมตัวกันของกลุม

ตางๆ ที่ตองการดูแลรกัษา และอนุรักษแมนํ้าเลย ใหคงใชประโยชนไดอยางย่ังยืนในอนาคต  

            ในป 2553 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 9 ไดรวมกับ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดเลย ดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมในการเฝาระวังคุณภาพนํ้าพื้นที่นํ้าเลย โดยการจดัเวที

ประชาชนพูดคุย การดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่ไดดําเนินการ อาทิ การสรางวังปลา พื้นที่จนนํ้าเพื่อการอนุรักษ

พันธุปลา การรณรงคปลูกปาและหญาแฝก เพื่อปองกันการพังทลายของดิน รวมทั้งรณรงคการทําเกษตร

อินทรียลดการใชสารเคมี ทั้งน้ี สสภ.9 ไดมอบชุดตรวจวัดคุณภาพนํ้าอยางงายใหแกกลุมเครือขาย เพื่อใชใน

การตรวจสอบคุณภาพนํ้าในพื้นที่เปนการเบื้องตน ในป 2553 เครือขายเฝาระวังคุณภาพนํ้าแมนํ้าเลย  

เครือขายรักษนํ้าเลย เครือขายโรงเรียน เครือขายประชาชน รวมทั้งเครือขายผูเลี้ยงปลากระชังรวมดําเนินการ

ตรวจสอบและเฝาระวังคุณภาพนํ้า พื้นที่นํ้าเลย ต้ังแตตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า โดยไดสรางเครือขาย

โรงเรียนรักษสิ่งแวดลอม 12 โรงเรียน รวมดูแลเฝาระวังคุณภาพนํ้ารวมทั้งตรวจสอบคุณภาพนํ้าเบื้องตนใน

พื้นที่ 

          กลุมเครือขายที่รวมดําเนินการตรวจสอบคุณภาพนํ้าเบื้องตน ไดแก กลุมโรงเรียน กลุมผูเลี้ยง

ปลากระชัง และเครือขายประชาชน พื้นที่อําเภอภูหลวง อําเภอวังสะพุง อําเภอเมืองและอําเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย 

          ในป 2554 สสภ 9 รวมกับสํานักงานทรัพยากรสิ่งแวดลอมดําเนินการในพื้นที่ อําเภอวังสะพุง 

และอําเภอเมือง จังหวัดเลย ซึ่งเปนพื้นที่กลางนํ้า กลุมเครือขายรวมดําเนินการ จํานวน 7 เครือขาย ไดแก 

โรงเรียน 5 โรงเรียน คือ 1) โรงเรียนบานวังแทน 2)โรงเรียนบานวังสะพุง  3) โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง1 4)

โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด(เทศบาล 1) และ 5)โรงเรียนนาออวิทยา กลุมผูเลี้ยงปลากระชัง 2 เครือขาย ไดแก 1)

กลุมผูเลี้ยงปลากระชังตําบลศรีสองรัก 2)กลุมผูเลี้ยงปลากระชังตําบลนาออ สวนหนวยงานองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ที่ใหการสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายไดแก เทศบาลตําบลนาออ องคการบริหารสวนตําบล
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ศรีสองรัก จากการเปดเวทีพูดคุยไดกําหนดกิจกรรมรวมกันคือ เครือขายมีการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทุกวันศุกร

สุดทายของเดือน เพื่อทําการตรวจสอบคุณภาพนํ้าชวงเวลาใกลเคียงกัน เครือขายสวนใหญสามารถตรวจวัด

คุณภาพนํ้าเบื้องตนไดอยางถูกตอง  

       ในการดําเนินงานของกลุมเครือขายทําใหทราบคุณภาพนํ้าเบื้องตน เชนอุณหภูมินํ้า ความ

เปนกรด-ดาง และคาออกซิเจนละลายนํ้า เพื่อวิเคราะหคุณภาพนํ้าเบื้องตนวาสิ่งมีชีวิตที่อยูในนํ้าสามารถ

ดํารงชีวิตอยูไดหรือไม ซึ่งจากผลการตรวจสอบคุณภาพนํ้าเบื้องตน พบวา แหลงนํ้ามคีาออกซิเจนละลายนํ้า

(DO) อยูระหวาง 4.0-6.0 มิลลิกรัมตอลิตร คาความเปนกรด-ดางอยูระหวาง 6-7 

   

   

รูปที่ 27 ภาพกิจกรรมเฝาระวังคุณภาพนํ้าแมนํ้าเลย 

3.3 การสงเสริมสนับสนุนเครือขายการมีสวนรวม 

                  3.3.1 เครือขายการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนภายใตแผนปฏิบัติการ 21  

        สสภ.9 รวมกับกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม(สส.) ดําเนินโครงการในพื้นที่รับผิดชอบ 6 

จังหวัด ไดแก อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม เลย บึงกาฬ โดยรวมกันระหวางอปท.ในพื้นที่ใหมี

ศักยภาพพึ่งพาตนเองได โดยกระบวนการการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม  

                     นับต้ังแต ป 2548 จนถึงปจจุบัน การดําเนินโครงการ LA 21 พื้นที่ สสภ.9 มีอปท.ที่รวม

ดําเนินการทั้งสิ้น 19 แหง ดังน้ี พื้นที่จังหวัดอุดรธานี 1 แหง คือ ทม.หนองสําโรง พื้นที่จังหวัดหนองคาย 1 

แหง คือ ทต.โพนสา พื้นที่จังหวัดสกลนคร 15 แหง คือ ทต.พังโคน ทต.กุดบาก ทต.คําตากลา ทต.อากาศ

อํานวย อบต.ไฮหยอง อบต.พังโคน ทต.สามัคคีพัฒนา ทต.วาริชภูมิ ทต.เครือ ทต.ตองโขบ อบต.โพนแพง ทต.

สวางแดนดิน ทต.ทาศิลา ทต.นาซอ ทต.บานมวง พื้นที่จังหวัดนครพนม 1 แหง ไดแก ทต.นาแก พื้นที่จังหวัด

เลย 1 แหง ไดแก อบต.ศรีสองรัก สวนจังหวัดบึงกาฬ ยังไมมีพื้นที่ดําเนินการ เน่ืองจากเปนจังหวัดที่ต้ังใหม 
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ตารางท่ี 26  การดําเนินโครงการ LA 21 

ที่ พื้นที่ดําเนินการ จังหวัด ปที่เร่ิม ผลการดําเนินงาน 

    
แผนบูรณาการ

ชุมชน 

กิจกรรม/โครงการ 

ที่ดําเนินการไดสําเร็จ 

1. ทม.หนองสําโรง อ.เมือง อุดรธานี 2548  กองทุนขยะรีไซเคิล 

2. ทต.พังโคน อ.พังโคน สกลนคร 2549  

กองทุนขยะรีไซเคิล,  

ชุมชนตนแบบขยะเหลือศูนย,  

โซลาเซล 

3. ทต.กุดบาก อ.กุดบาก สกลนคร 2551   

4. ทต.คําตากลา อ.คําตากลา สกลนคร 2551   

5. 
ทต.อากาศอํานวย อ.อากาศ

อํานวย 
สกลนคร 2551  กองทุนขยะรีไซเคิล 

6. อบต.ไฮหยอง อ.พังโคน สกลนคร 2551  กองทุนขยะรีไซเคิล 

7. อบต.พังโคน อ.พังโคน สกลนคร 2551  กองทุนขยะรีไซเคิล 

8. 
ทต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศ

อํานวย 
สกลนคร 2552   

9. ทต.วาริชภูมิ อ.วาริชภมิู สกลนคร 2553   

10. ทต.เชียงเครือ อ.เมือง สกลนคร 2553   

11. ทต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 2553   

12. 
อบต.โพนแพง อ.อากาศ

อํานวย 
สกลนคร 2553   

13. ทต.โพนสา อ.ทาบอ หนองคาย 2553   

14. ทต.นาแก อ.นาอก นครพนม 2554   

15. อบต.ศรีสองรัก อ.เมือง เลย 2554   

16. 
ทต.สวางแดนดิน อ.สวางแดน

ดิน 
สกลนคร 2554   

17. ทต.ทาศิลา อ.สองดาว สกลนคร 2554   

18. ทต.นาซอ อ.วานรนิวาส สกลนคร 2554   

19. ทต.บานมวง อ.บานมวง สกลนคร 2554   

   แบงพื้นที่เครือขาย LA 21 ในความรับผิดชอบ สสภ.9  ตามข้ันตอนการดําเนินงาน ไดแก ข้ันตอนที่ 

1 (ปที่ 1) การเตรียมชุมชน มีจํานวน 6 แหง ไดแก ทต.นาแก อบต.ศรีสองรัก ทต.สวางแดนดิน ทต.นาซอ  

ทต.บานมวง ทต.ทาศิลา ข้ันตอนที่ 2 (ปที่ 2) การนําแผนสูการปฏิบัติ มีจํานวน 5 แหง ไดแก ทต.วาริชภูมิ 

ทต.เชียงเครือ ทต.ตองโขบ อบต.โพนแพง ทต.โพนสา ข้ันตอนที่ 3 (ปที่ 3) สรุปบทเรียน มีจํานวน 1 แหง 

ไดแก ทต.สามัคคีพัฒนา และข้ันตอนที่ 4 (ปที่ 4) การขยายผล มีจํานวน 7 แหง ไดแก ทม.หนองสําโรง ทต.
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พังโคน ทต.กุดบาก ทต.คําตากลา ทต.อากาศอํานวย อบต.ไฮหยอง อบต.พังโคน โดยพื้นที่บางแหงมีโครงการ

ที่ดําเนินการไดสําเร็จสามารถเปนตนแบบและที่ศึกษาดูงานแกเครือขายรุนนองได    

การดําเนินกิจกรรมพ้ืนท่ีเครือขาย LA 21 ดังน้ี 

จัดการประชุมคณะกรรมการเครือขาย LA 21 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โซนที่ 1) ครั้งที่ 1/2554 

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 ณ หองประชุมสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 9 อุดรธานี อําเภอเมือง จังหวัด

อุดรธานี เพื่อหาแนวทางในการขยายเครือขายและรูปแบบการดําเนินงานในปตอไป 

ดานการใหความรูแกชุมชนนํารอง (ปที่ 2) ในพื้นที่ดําเนินการน้ัน สสภ.9 ไดรวมกับ ทสจ.สกลนคร 

รวมเปนวิทยากร การอบรมหลักสูตร การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน (การจัดการมูลฝอยโดยชุมชน) ซึ่งจัดโดย

สํานักสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน รวมกับศูนยฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม  ณ 

หองประชุมเทศบาลตําบลวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร และพื้นที่ อบต.โพนแพง อําเภออากาศอํานวย จังหวัด

สกลนคร 

นอกจากน้ี สสภ.9 โดย ผอ.สสภ.9 นําทีมเจาหนาที่ ทําถังหมักชีวภาพในพื้นที่เครือขายสกลนครนาอยู 

3 พื้นที่ คือ 1) เทศบาลตําบลกุดบาก 2) โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 3) โรงพยาบาลวาริชภูมิ โดยมีประธาน

เครือขายสกลนครนาอยู และทีมงาน สสจ.เปนผูสนับสนุนหลัก รวมทั้งสนับสนุนการทําบอหมักแกสชีวภาพ 

เทศบาลตําบลโพนสา อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย 

 ในปงบประมาณ 2554 พื้นที่รับผิดชอบ สสภ.9 ไดรับคัดเลือกเปนองคกรตนแบบในการขยาย

เครือขายการดําเนินงาน LA 21 สูทองถ่ินไทยนาอยูอยางย่ังยืน รับมอบโลจากนายสุวิทย คุณกิตติ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2554 ในการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ LA 21 สูทองถ่ินไทยนาอยูอยางย่ังยืน ครั้งที่ 7 ระดับประเทศ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี 

พัทยา ชลบุรี 

   

รูปท่ี 27  กิจกรรมเครือขายเฝาระวังคุณภาพนํ้าแมนํ้าเลย 

3.3.2 เครือขายเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน  

          โครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรู ความเขาใจ 

และสงเสริมการมีสวนรวมใหประชานและหนวยงานทุกองคกรทุกภาคสวน ใหดําเนินงานดานการผลิตที่

สะอาด โดยสงเสริมการดําเนินงานดานการผลิตที่สะอาดในโรงเรียน เพื่อสรางเครือขายโรงเรียนที่เห็น

ความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

           ปงบประมาณ พ.ศ.2554 สสภ.9 เขารวมโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน 

กับกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมใน 2 พื้นที่ คือ พื้นที่โครงการตนแบบชุมชนสีเขียว จังหวัดสกลนคร ซึ่ง
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สํานักสงเสริมการมีสวนรวมของประชานเปนผูรับผิดชอบดําเนินงาน จํานวน 11 โรงเรียน และโรงเรียนพื้นที่

เปาหมายที่ สสภ.9 รับผิดชอบดําเนินการเอง 9 โรงเรียน  ดังน้ี 1) โรงเรียนบานเด่ือ จังหวัดหนองคาย 2) 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห จังหวัดหนองคาย 3) โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ จังหวัดอุดรธานี 4) โรงเรียน

บานนาดี-สรางบง จังหวัดอุดรธานี 5) โรงเรียนบานดงอุดม จังหวัดอุดรธานี 6) โรงเรียนศรีบัวบานวิยาคม 

จังหวัดนครพนม 7) โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา จังหวัดนครพนม 8) โรงเรียนคําเตยอุปถัมภ จังหวัด

นครพนม 9) โรงเรียนวัดบึงเหล็ก จังหวัดนครพนม 

           โดยดําเนินการจัดอบรมครูแกนนําโรงเรียนเปาหมายในพื้นที่ 9 โรงเรียน จํานวน 17 คน เมื่อ

วันที่ 24 มิถุนายน 2554 ณ หองประชุมสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 9 อุดรธานี ตําบลบานจั่น อําเภอเมือง 

จังหวัดอุดรธานี พรอมทั้งมอบเงินสนับสนุนโรงเรียนละ 5,000 บาท เพื่อดําเนินกิจกรรมเทคโนโลยีสะอาดใน

โรงเรียน 

           นอกจากน้ี สสภ.9 ยังไดติดตามประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ 

ตามเกณฑการตรวจประเมินอีกดวย 

   
รูปท่ี 28  กิจกรรมเครือขายลูกเสืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3.3.3 เครือขายลูกเสืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
           การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  จําเปนตองไดรับความรวมมือจาก

ประชาชนหลายกลุม โดยเฉพาะกลุมเยาวชน ซึ่งเปนกําลังสําคัญของประเทศชาติ ในการพัฒนาความรูและ
สรางจิตสํานึกและความตระหนักในเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

          สสภ.9 โดยการสนับสนุนของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ไดดําเนินการฝกอบรมคาย
ลูกเสือและเนตรนารี เพื่อใหความรูและสรางจิตสํานึกการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมทั้ง
สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมในการรักษาสิ่งแวดลอมของเครือขายแกนนําเยาวชนซึ่งเปนลูกเสือ
และเนตรนารี  

          ในป 2553 ไดดําเนินการฝกอบรมลูกเสืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รุนที่ 
17 พื้นที่ จังหวัดเลย  โดยจัดอบรม เมื่อวันที่ 1-3 มิถุนายน 2553  ณ เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง อําเภอภู

หลวง จังหวัดเลย โรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ จํานวน 12 โรงเรียน ลูกเสือและเนตรนารี รวม 120 คน และ
ครู 12 คน โดยเนนดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการตรวจวัดคุณภาพนํ้าในพื้นที่ 
โดย สสภ.9 ใหการสนับสนุนชุดตรวจวัดคุณภาพนํ้าอยางงาย เพื่อสรางเครือขายโรงเรียนรักษสิ่งแวดลอมใน
การเฝาระวังคุณภาพนํ้า  
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          ในป 2554 สสภ.9 ไดดําเนินการประสานความรวมมือกับโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเขารวมโครงการ
ฝกอบรมลูกเสืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รุนที่ 36 พื้นที่จังหวัดหนองคาย สกลนคร 

นครพนม และบึงกาฬ โดยมีโรงเรียนเขารวมโครงการฯ จํานวน 9 โรงเรียน มีลูกเสือและเนตรนารี ครู 
วิทยากรลูกเสือ คณะทํางานรวม 112 คน เปนลูกเสือ 74 คน เนตรนารี 2 คน และครู 9 คน จัดฝกอบรม ณ 
เขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ ระหวางวันที่ 3-5 มิถุนายน 2554 เนนเน้ือหาดานการ
อนุรักษรักษทรัพยากรธรรมชาติและการลดปญหาภาวะโลกรอน สําหรับโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ ดังน้ี    
1) โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร จ.หนองคาย  2) โรงเรียนราชประชานุเคราะห จ.หนองคาย 3) โรงเรียนปากสวย
พิทยาคม จ.หนองคาย 4) โรงเรียนปากคาดพิทยาคม จ.บึงกาฬ 5) โรงเรียนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 6) โรงเรียน

ไทยรัฐวิทยา 51 จ.บึงกาฬ 7) โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม จ.บึงกาฬ 8) โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา จ.
นครพนม 9) โรงเรียนบานวังบง จ.สกลนคร  
             การสรางเครือขายลูกเสืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนกิจกรรมที่สําคัญ

อยางหน่ึงเพื่อใหลูกเสือมีบทบาทในการบําเพ็ญประโยชนและเปนกลไกในการขับเคลื่อนงานดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมอยางเปนรูปธรรม 

   
รูปท่ี 29  ภาพกิจกรรมเครือขายลูกเสืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3.3.4 เครือขายสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช 

          เพื่อใหความรูความเขาใจ และสรางจิตสํานึกแกเยาวชนในการมีสวนรวมในกาจัดการดาน

สิ่งแวดลอมโดยเฉพาะปญหาขยะ รวมทั้งสงเสริมแนวความคิด เพื่อใหเยาวชนกลาแสดงออกทางความคิดและ

การดัดแปลงวัสดุที่ไมใชแลวมาเปนสิ่งประดิษฐเพื่อเพิ่มมูลคา และสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 

           เริ่มดําเนินการต้ังแต ป 2551 ตอเน่ืองจนปนจุบัน ซึงในปงบประมาณ 2554 สสภ.9 รวมกับ

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด 5 จังหวัดในพื้นที่

รับผิดชอบ รวมดําเนินโครงการสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช มีผูสงผลงานเขารวมโครงการฯ รวม

ทั้งสิ้น 236 ทีม คือ 1) จังหวัดสกลนคร จํานวน 31 ทีม 2)จังหวัดเลย จํานวน 24 ทีม 3) จังหวัดนครพนม 

จํานวน 36 ทีม 4) จังหวัดอุดรธานี จํานวน 99 ทีม 5) จังหวัดหนองคาย 46 ทีม โดยแตละจังหวัดดําเนินการ

ประกวดฯ และนําสงผลงานที่ไดรับรางวัลชนะเลิศของแตละประเภท มายัง สสภ.9 ทั้งหมด 30 ผลงาน และ

สสภ.9 คัดเลือกผลงานสงประกวดระดับประเทศ จํานวน 18 ผลงาน ซึ่งผลการประกวดสรางสรรคสิ่งประดิษฐ

จากวัสดุเหลือใชระดับประเทศ ที่ไดรับรางวัล คือผลงาน เวอรจิ้น ไนท วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัด

สกลนคร ไดรับรางวัลชมเชย รับโลรางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 10,000 บาท  
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  ผลงานท่ีผานมา พ้ืนท่ีรับผิดชอบของ สสภ.9 ไดรับรางวัลระดับประเทศ จํานวน 5 รางวัล ไดแก 

ป 2551 ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสิ่งประดิษฐทั่วไป ช่ือผลงาน รอยรัก รอยดวงใจ สายใยสาน

สัมพันธ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

 

 

 

 

 

 

ป 2552 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสิ่งประดิษฐทั่วไป ช่ือผลงาน Roll Chair 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

 

 

 

 

 

ป 2552 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทสิ่งประดิษฐทั่วไป ช่ือผลงาน สรางสรรค

สิ่งประดิษฐบนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบานโนนแสวง จังหวัดอุดรธานี   

  

ป 2553 ไดรับรางวัลชมเชย ประเภทสิ่งประดิษฐทั่วไป ช่ือผลงาน Ree Chair มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานี 
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ป 2554 ไดรับรางวัลชมเชย ประเภทเครื่องแตงกายจากวัสดุเหลือใช ช่ือผลงาน เวอรจิ้น ไนท 

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ช่ือผลงาน เวอรจิ้น ไนท  ประเภทเครื่องแตงกายจากวัสดุเหลือใช 
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สวนท่ี 4 : ประเด็นสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญ (Hot Issue) 

 ประเด็นสิ่งแวดลอมที่สําคัญในพื้นที่ลุมนํ้าโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ลุมนํ้าโขงสวนที่ 2 

และ 3) ทั้ง 6 จังหวัด พบวามีประเด็นสิ่งแวดลอมที่สําคัญตามลําดับ ดังน้ี  

  4.1 การเฝาระวังผลกระทบบริเวณพ้ืนท่ีเหมืองแรทองคํา จังหวัดเลย 

       สาเหตุสําคัญของปญหา จากกรณีผลกระทบการทําเหมืองแรทองคํา ในเขตภูทับฟาและภูซํา

ปาคาว (ภูเหล็ก) ของบริษัท ทุงคํา จํากัด หนวยงานที่เกี่ยวของไดรวมดําเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชน 

ดังตอไปน้ี 

  4.1.1 วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2554 ประชุมหารือแนวทางการแกไขปญหากรณีราษฎรรอง

ทุกข ไดรับผลกระทบจากเหมืองแรทองคําภูทับฟา โดยมติคณะรัฐมนตรี (8 กุมภาพันธ 2554) ไดมอบหมายให

หนวยงานระดับกรมแตละกระทรวงรวมแกไขปญหา ดังน้ี 

         1) ชะลอการขยายพื้นที่ใหมหรือการประทานบัตรของบริษัท ทุงคํา จํากัด แปลงที่ 

104/2538 อุตสาหกรรมจังหวัดเลย 

         2) ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม สั่งการใหหนวยงานในสังกัดใหความรวมมือ

จังหวัดเลยในการตรวจสอบคุณภาพนํ้าอยางสม่ําเสมอและถ่ีย่ิงข้ึน โดยเฉพาะการตรวจและกํากับการทําเหมือง

ใหครอบคลุมถึงเสียง และกลิ่นที่รวบกวนในชวงกลางคืน และมอบหมายใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเทคนิคการประกอบการวาอาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดวยหรือไม 

         3) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร/สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ

เหมืองแรเขต 2 อุดรธานี  ดําเนินการตรวจสอบการรั่วซึมของบอบําบัดนํ้าเสียและบอกักเก็บกากตะกอน 

         4) มีการมอบหมายใหหนวยงานตางๆ ดําเนินการดังน้ี  

  4.1) ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืด ดําเนินการฟนฟูและขุดลอกลําหวยให 

ชาวบาน 

  4.2) กรมควบคุมมลพิษ ตรวจหาโลหะหนักในตะกอนดินทองนํ้าของลําหวย 

โดยรอบ  

  4.3) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร/สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน 

และการเหมืองแรเขต 2 อุดรธานี ตรวจวิเคราะหโลหะหนักในดินบริเวณพื้นที่เหมือง และติดตามการ

ดําเนินการฟนฟูภูซําปาบอน ของบริษัทฯ   

  4.4) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ดําเนินการตรวจเลือดในคน ทุกคนใน 6 

 หมูบาน จํานวน 3,622 คน รวมถึงวิธีรักษาผูปวยที่ตรวจพบการปนเปอนของปรอทและไซยาไนดจากการ

ตรวจเลือดกอนน้ี ตรวจตอเน่ืองแมเหมืองจะหยุดประกอบการ นอกจากน้ีใหกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ

เหมืองแร และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรับผิดชอบในการตรวจเหมือง 

           4.1.2 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2554 ประชุมหารือสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพนํ้าบริเวณ

โดยรอบ บริษัททุงคํา จํากัด ครั้งที่ 1/2554  
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          1)  ผลคุณภาพนํ้าจากหวยเหล็ก หวยผุก และหวยฮวย พบวา หวยเหล็ก มีคาสารหนู 

และไซยาไนดเกินมาตรฐานแหลงนํ้าผิวดินประเภทที่ 3  ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดิน 

          2) ผลคุณภาพนํ้าประปาบาดาลบานหวยเหล็ก บานแกงหิน  ประปาบาดาล(เจาะใหม) 

หมู 3 และหมู 13 มีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 

25543) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้าใตดิน  

              4.1.3 วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ประชุมหารือสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพนํ้าบริเวณ

โดยรอบ บริษัททุงคํา จํากัด ครั้งที่ 2/2554 

          1) ผลคุณภาพนํ้าจากหวยเหล็ก หวยผุก และหวยฮวย พบวา หวยเหล็ก มีคาสารหนู 

และไซยาไนดเกินมาตรฐานแหลงนํ้าผิวดินประเภทที่ 3  ฯ 

          2) ผลคุณภาพนํ้าบอนํ้าใชอุปโภค บริโภคโดยรอบ บริษัททุงคํา จํากัด จํานวน 7 บอ มี

คาอยูในเกณฑมาตรฐาน ยกเวน บอบาดาล หมูที่ 3 บานนาหนองบง พบคา ตะกั่ว เกินมาตรฐาน ฯ แตทั้งน้ี

บอบาดาลดังกลาวไมไดมีการใชงานแตอยางใด 

          3) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร จะดําเนินการพิสูจนหาสาเหตุการ

ปนเปอนสารเคมีในแหลงนํ้าสาธารณะ โดยมีแผนดําเนินการชวงตนป 2555 และใชระยะเวลา 240 วัน 

          4.2 การติดตามตรวจสอบโครงการแหลงผลิตกาซธรรมชาติสินภูฮอม 

 โครงการแหลงผลิตกาซธรรมชาติสินภูฮอม โดยบริษัท เฮสส (ไทยแลนด) จํากัด ไดมีการจัดประชุม

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบโครงการฯ ประกอบดวย หนวยงานราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ

ประชาชนในพื้นที่ดําเนินงาน มีวัตถุประสงคเพื่อใหคณะกรรมการฯ ไดรับทราบขอมูลความคืบหนาการ

ดําเนินงาน เปนประจําปละ 2 ครั้ง ต้ังแตเริ่มผลิตกาซธรรมชาติสงเขาโรงไฟฟานํ้าพองเปนครั้งแรก เมื่อวันที่ 

30 พฤศจิกายน 2549 เปนตนมา รวมจัดประชุมคณะกรรมการแลวจํานวน 16 ครั้ง 

               4.2.1 ความกาวหนาของโครงการ 

    1) การผลิตและจําหนายกาซ 

       ปจจุบันโครงการมีกําลังการผลิตเฉลี่ย 97.8 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน กาซธรรมชาติเหลว

ประมาณ 449 บารเรลตอวัน มีปริมาณกาซธรรมชาติผลิตสะสม (เดือนพฤศจิกายน 2549 – มิถุนายน 2554) 

ประมาณ 145,000 ลานลูกบาศกฟุต และกาซธรรมชาติเหลวสะสมประมาณ 750,000 บารเรล ซึ่งปริมาณการ

ผลิตเปนไปตามความตองการในการใชกาซของบริษัท ปตท. และการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ซึ่งแหลง

กาซธรรมชาติน้ีไดดําเนินการผลิตไปแลวรอยละ 20 (ในป พ.ศ. 2548 ไดลงนามสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติกับ

บริษัท ปตท. จํากัด มหาชน สําหรับการจัดหากาซธรรมชาติจํานวน 500 พันลานลูกบาศกฟุต เปนเวลา 15 ป) 

              2) การซอมหลุม 

         การซอมหลุมดําเนินการไดตามแผนงานที่วางไว ซึ่งงานซอมแซมหลุมผลิต 3 (PH-3) เริ่ม

ดําเนินการเมื่อเดือนเมษายน 2553 แลวเสร็จตนเดือนมิถุนายน 2554 ปจจุบันหลุมผลิต 3 มีกําลังการผลิตกาซ

ธรรมชาติประมาณ 30-35 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ทําใหโครงการมีความสามารถในการผลิตเพิ่มข้ึน 
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             3) การสํารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ 

        การสํารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ เริ่มในเดือนตุลาคม 2553 แลวเสร็จในเดือน

เมษายน 2554 ขณะน้ีอยูระหวางการแปลผลของผูเช่ียวชาญจากประเทศแคนาดาและสิงคโปร เพื่อนําไปใช

ประกอบการตัดสินใจดําเนินโครงการแหลงผลิตกาซธรรมชาติสินภูฮอม ระยะที่ 2 

             4) กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม 

         โครงการฯ ไดจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) โดยเปนการเพิ่มการ

ติดต้ังระบบเพิ่มความดันกาซที่ฐานผลิต เอ หรือฐานผลิตภูฮอม 5 เพื่อเพิ่มความสามารถในการสงกาซ

ธรรมชาติจากฐานผลิตไปยังสถานีผลิตกาซธรรมชาติ เน่ืองจากคาดวา ความดันตามธรรมชาติของกาซในหลุม

ผลิตในอนาคตจะลดลงจนอยูในระดับที่ไมสามารถสงกาซใหสถานีผลิตกาซได โดยโครงการไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการผูชํานาญการ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแลว 

              5) กิจกรรมดานชุมชนและสังคม 

          โครงการฯ ไดดําเนินการกิจกรรมดานชุมชนและสังคม มาอยางตอเน่ือง โดยในป 2554 มี

การดําเนินกิจกรรมตางๆ ดังน้ี 

(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมไฟปา โดยจัดการฝกอบรมใหแกอาสาสมัคร 

และเครือขายปองกันไฟปา รวมจํานวน 82 คน พรอมทั้งมีการประชาสัมพันธโครงการตามโรงเรียนและชุมชน 

ดวยรถหนวยดับไฟปา และหอกระจายเสียง 

(2) โครงการปลูกปาในพื้นที่เสื่อมโทรมจังหวัดอุดรธานี โดยจัดงบประมาณสนับสนุน 

จํานวน 500,000 บาทตอป ดําเนินการปลูกปาโดยรอบภูฝอยลมจํานวน 105 ไร และในพื้นที่ของสวนปาวังแข 

อําเภอนายูง จํานวน 344 ไร พรอมทั้งดําเนินการจางแรงงานดูแลสวนปา และเพาะชํากลาไม ตามนโยบาย

ปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง ซึ่งประชาชนสามารถเขาไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยและใชเปนแนวกัน

ไฟได 

(3) โครงการบํารุงรักษาพื้นที่โดยรอบหลุมผลิตและเขตระบบทอ เพื่อแสดงแนวเขตที ่

ชัดเจน และเปนการเฝาระวังไฟปา มีการจางแรงงานทองถ่ิน พรอมทั้งทําประกันชีวิตใหแกคนงานดวยจํานวน 

50 คน 

(4) การสนับสนุนโครงการทองถ่ินอื่นๆ เชน สนับสนุนเครื่องฉายพรอมจอภาพ เพื่อ 

ติดต้ัง ณ หองประชุมอาคารที่วาการอําเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี สนับสนุนการจัดงานโครงการหนวย

บําบัดสุขสรางรอยย้ิมใหประชาชน สนับสนุนเครื่องด่ืมและเสื้อสะทอนแสงใหแกผูปฏิบัติหนาที่ในชวงเทศกาล

ปใหมและเทศกาลสงกรานต และสนับสนุนถวยรางวัล เครื่องด่ืมในการแขงขันกีฬาทองถ่ิน 

               6) คาภาคหลวง 

          สําหรับคาภาคหลวงที่จัดสรรในป 2554 ต้ังแตไตมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 3 อบต.ในพื้นที่

ผลิต และ อบจ.อุดรธานี และขอนแกน ไดรับการจัดสรรคาภาคหลวงไปเปนจํานวน 14 ลานบาท และ 82 

ลานบาทตามลําดับ โดยต้ังแตป พ.ศ. 2550 – 2554 แตละ อบต. ไดรับคาภาคหลวงสะสมทั้งหมด 86 ลาน

บาท และ อบจ. แตละจังหวัดไดรับคาภาคหลวงสะสมจํานวน 363 ลานบาท (สามารถสืบคนเพิ่มเติมไดจาก

เว็บไซตกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ) 
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                    4.2.2 การดําเนินงานตามมาตรการ EIA 

           รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ของโครงการฉบับแรกไดรับการเห็นชอบ

จากคณะกรรมการผูชํานาญการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2548 ตอมามีการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการ

จัดการนํ้าจากกระบวนการผลิต โดยเปลี่ยนแปลงจากการใชบอระเหยนํ้าเปนระบบ Boil-Off Tank และ 

Thermal Oxidizer ซึ่งไดรับความเห็นชอบเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 ปจจุบันการผลิตกาซธรรมชาติ

ดําเนินงานเขาสูปที่ 5 

           โครงการ ไดวาจางบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูดําเนินการติดตามตาม

มาตรการปองกันและแกไขลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

ตามที่กําหนดในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยมีผลการติดตามระหวางเดือนมกราคม-

มิถุนายน 2554 (ครั้งที่ 1/2554) ดังน้ี 

               1) การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

          บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ไดดําเนินการรวบรวมเอกสารตางๆ และถายภาพ

จากการลงพื้นที่สํารวจจริงบริเวณหลุมผลิต (อําเภอหนองแสง อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี) แนวทอ

ความยาว 64 กิโลเมตร และสถานีผลิตกาซธรรมชาติ (อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน) พรอมทั้งสัมภาษณ

เจาหนาที่ เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2554 ซึ่งสรุปในภาพรวมไดวา การดําเนินงานของโครงการเปนไปตาม

มาตรการปองกันแกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด ต้ังแตการดําเนินงานที่ฐานผลิต พื้นที่ตาม

ระบบทอที่มีการคืนพื้นที่การใชประโยชนใหแกประชาชน จนถึงการดําเนินงานในสถานีผลิตกาซธรรมชาติ 

               2) การติดตามคุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม 

          โครงการไดติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ือง โดยดําเนินการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศและจากปลองระบาย การติดตามตรวจสอบระดับเสียง การติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้ง และของเสียทั่วไป การติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าใตดิน และการติดตามตรวจสอบ

การพังทลายของดิน  

          สําหรับพื้นที่โครงการในจังหวัดอุดรธานี มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าใตดิน จํานวน 

2 บอ ไดแก บอบาดาลที่คายพักผูปฏิบัติงาน (GW1) และบอบาดาลบานปาไม (GW2) พบวา บอบาดาลที่คาย

พักผูปฏิบัติงานไมสามารถเก็บตัวอยางนํ้าได โดยคุณภาพนํ้าใตดินของบอบาดาลบานปาไม พบวา 

              (1) ปริมาณแมงกานีส (Mn) มีคาไมอยูในเกณฑมาตรฐาน ซึ่งจากการทบทวนเอกสาร 

พบวา แมงกานีส (Mn) เปนแรธาตุที่มีอยูแลวตามธรรมชาติในพื้นที่ ซึ่งสีสนิมในนํ้าเกดิจากการทําปฏิกิริยากับ

อากาศ 

              (2) ตรวจพบตะกั่ว (Pb) โดยตะกั่วที่พบน้ัน จําเปนตองมีการศึกษาในเชิงลึก โดย 

บริษัทฯ ไดใหขอสังเกตวา ฐานผลิตของโครงการดําเนินการดวยระบบปด และไมมีทอระบายกาซผานพื้นที่

บานปาไม เมื่อนําขอมูลจากการทบทวนเอกสารของโครงการการศึกษาทิศทางการไหลของนํ้าใตดินฯ ที่

ดําเนินการโดยศูนยวิจัยนํ้าบาดาลพบวา สถานีผลิตกาซธรรมชาติ (GPP) อยูในพื้นที่ลุมนํ้ายอยที่มีแมนํ้าพอง

ลอมรอบ และจากขอมูลทางอุทกธรณีทําใหทราบวา อัตราการไหลของนํ้าในช้ันหินแข็งจะใชเวลาในการ
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เคลื่อนที่ประมาณ 1 เมตร ตอ 10 ป โดยบริษัท ไดสรุปวา กิจกรรมของโครงการไมไดมีผลตอการตรวจพบ

ตะกั่วที่บานปาไม 

          4.3  สถานการณการจัดทําโครงการพัฒนาท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอม 

          การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เปนเครื่องมือในการปองกันผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการพัฒนา

โครงการ ทั้งผลกระทบที่เกิดข้ึนกับสิ่งแวดลอมตอสังคมและประชาชนทั่วไป โดยใชหลักวิชาการในการทํานาย 

หรือคาดการณผลกระทบสิ่งแวดลอมทั้งทางบวกและทางลบของการดําเนินโครงการพัฒนาที่จะมีตอ

สิ่งแวดลอมในทุกๆดาน ทั้งทางทรัพยากรธรรมชาติทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อจะไดหาทางปองกันผลกระทบ

ในทางลบที่อาจเกิดข้ึนใหเกิดนอยที่สุด ในขณะเดียวกันก็มีการใชทรัพยากรธรรมชาติซึ่งสวนใหญไมสามารถ

ฟนคืนกลับมาได อยางมีประโยชนมีประสิทธิภาพสูงสุดและคุมคาที่สุด  

 โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2554 ในพื้นที่รับผิดชอบ 6 จังหวัด มีโครงการพัฒนาที่ดําเนินการศึกษา

ผลกระทบสิ่งแวดลอมในพื้นที่จํานวน 11 โครงการ ดังน้ี 

          4.3.1 โครงการดานอุตสาหกรรม 

     1) โครงการโรงไฟฟาชีวมวล ขนาด 50 เมกะวัตต ของ บริษัท ทีเอสเอ็ม เพาเวอร 

จํากัด ต้ังอยูที่หมูที่ 2 บานเจริญสุข ตําบลคําบง อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี (ไดผานความเห็นชอบของ

คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมแลวเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 

2554) บนพื้นที่ 63.125 ไร โดยจะทําการผลิตไอนํ้า/ไฟฟาชีวมวล (ชานออย) เพื่อขายใหกับโครงการ

อุตสาหกรรมนํ้าตาล จงัหวัดอุดรธานี ของบริษัท นํ้าตาลไทยกาญจนบุรี จํากัด และการไฟฟาสวนภูมิภาค ตาม

นโยบายโครงการสงเสริมการผลิตไฟฟาจากชีวมวล (VSPP) ทั้งน้ีโครงการจะทําการสรางโรงไฟฟาที่

ประกอบดวย หมอไอนํ้าขนาด 150 ตันตอช่ัวโมง จํานวน 3 เครื่อง ซึ่งสามารถผลิตไฟฟาได 50 เมกะวัตต โดย

โครงการจะขอรับการสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานสงเสริมการลงทุน (BOI) (ที่มา : รายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงไฟฟาชีวมวล (50 MW) จังหวัดอุดรธานี, สิงหาคม 2554) 

                2) โครงการอุตสาหกรรมนํ้าตาล (โรงงานนํ้าตาล) ของ บริษัทโรงงานนํ้าตาลไทย 

กาญจนบุรี  ต้ังอยูที่ หมูที่ 2 บานเจริญสุข ตําบลคําบง อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี 

 

รูปท่ี 30 แผนที่ต้ังโครงการอุตสาหกรรมนํ้าตาล 
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               3) โครงการโรงไฟฟานํ้าตาลขอนแกน (สาขาวังสะพุง) ของ บริษัท นํ้าตาลขอนแกน 

จํากัด (มหาชน) ต้ังอยูที่ ตําบลหนองหญาปลอง อําเภอ

วังสะพุง จังหวัดเลย บนพื้นที่ 223 ไร เพื่อเปนแหลงตน

กําลังในการจายไฟฟาและไอนํ้าใหกับโรงงานนํ้าตาล

ขอนแกน (สาขาวังสะพุง) มีการติดต้ังหมอไอนํ้าจํานวน 

4 ชุด (ขนาด 150 ตันตอช่ัวโมง) เครื่องกําเนิดไฟฟา

จํานวน 3 ชุด (ขนาด 20 เมกะวัตต จํานวน 2 ชุด และ

ขนาด 30 เมกะวัตต จํานวน 1 ชุด) และระบบเสริมการ

ผลิต โดยจะใชกากออยที่เหลือจากกระบวน การผลิต

ของโรงงานนํ้าตาลมาเปนเช้ือเพลิงในปริมาณ 840,000 

ตันตอป มีกําลังการผลิตไฟฟาตามคาการออกแบบ

เครื่องจักรติดต้ังรวม 70 เมกะวัตต เพื่อผลิตไอนํ้าและ

ไฟฟาสงใหกับโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย รวมทั้งสงไฟฟาที่

ผลิตไดบางสวนจะสงใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทยในระบบสัญญาแบบ Non Firm โดยจะมี

แหลงนํ้าใชบางสวนจากนํ้าบาดาลปริมาณ 164.38 ลูกบาศกเมตรตอวัน หรือไมเกิน 60,000 ลูกบาศกเมตรตอ

ป และนํ้าบางสวนจากลําหวยปวนในปแรกประมาณ 1 ลานลูกบาศกเมตร และปถัดไปจะทําการผันนํ้า 

113,863 ลูกบาศกเมตรตอป (ที่มา : รางรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงไฟฟานํ้าตาล

ขอนแกน (สาขาวังสะพุง), สิงหาคม 2554) 

               4) โครงการโรงงานนํ้าตาลขอนแกน (สาขาวังสะพุง) ของ บริษัท นํ้าตาลขอนแกน 
จํากัด (มหาชน) ต้ังอยูที่ หมูที่ 4 บานวังไห ตําบลหนองหญาปลอง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย บนพื้นที่ 373 
ไร โดยมีกําลังการผลิต 24,000 ตันออยตอวัน หรือ 3,000,000 ตันตอฤดูหีบ มีผลิตภัณฑหลัก 3 ประเภทคือ 
นํ้าตาลทรายดิบมีปริมาณ 131,107 ตันตอป (ใชกรรมวิธีการผลิตที่เรียกวา Defecation โดยใหความรอน
นํ้าออยแลวผสมกับนํ้าปูนขาว) นํ้าตาลทรายขาวมีปริมาณ 136,000 ตันตอป (ใชกรรมวิธีการผลิตที่เรียกวา 
Defecation และมีการฟอกสีนํ้าออยและนํ้าเช่ือม โดยกรรมวิธีแบบ Carbonation Process ดวยการแยกสิ่ง
สกปรกออกจากนํ้าออยดวยกาซคารบอนไดออกไซด) และนํ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิมีปริมาณ 125,000 ตันตอป 
(ใชกรรมวิธีการผลิตโดยนํานํ้าตาลทรายดิบมาละลายโดยนํ้ารอนหรือนํ้ารอนหวาน และผานการทําใหบริสุทธ์ิ
และฟอกสีแบบ Carbonation and Ion Exchange Resin Method) และไดผลิตภัณฑพลอยไดคือ 
กากนํ้าตาล ประมาณ 136,592 ตันตอป ซึ่งจะสงไปเปนวัตถุดิบสําหรับโรงงานผลิตเอทานอลของบริษัท 
ขอนแกนแอลกฮอล จํากัด ซึ่งต้ังอยูที่อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกนตอไป (ที่มา : รางรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงงานนํ้าตาลขอนแกน (สาขาวังสะพุง), สิงหาคม 2554) 

                5) โครงการโรงไฟฟาชีวมวล ของ บริษัท มิตรผลไบโอ-เพาเวอร (ภูหลวง) จํากัด 

ต้ังอยูที่ ตําบลโคกขมิ้น อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย บนพื้นที่ 100 ไร จะมีการติดต้ังหมอไอนํ้าจํานวน 3 ชุด 

(ขนาด 125 ตันตอช่ัวโมง จํานวน 2 ชุด ขนาด 100 ตันตอช่ัวโมง จํานวน 1 ชุด) เครื่องกําเนิดไฟฟาจํานวน 2 

ชุด (ขนาด 26 เมกะวัตต และขนาด 41 เมกะวัตต) และระบบเสริมการผลิต โดยใชกากออยเปนเช้ือเพลิงหลัก

รูปท่ี 31 โครงการโรงไฟฟานํ้าตาลขอนแกน 
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และใชเช้ือเพลิงเสริม ไดแก ซังขาวโพด แกลบ ใบออยและช้ินไมสับ (ไมยูคาลิปตัส) มีกําลังการผลิตไฟฟาตาม

คาการออกแบบเครื่องจักรติดต้ังรวม 67 เมกะวัตต เพื่อผลิตไอนํ้าและไฟฟาสงใหกับโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย 

รวมทั้งสงไฟฟาที่ผลิตไดบางสวนจะสงใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยในระบบสัญญาแบบ Non 

Firm (ที่มา : รางรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงไฟฟาชีวมวล บริษัท มิตรผลไบโอ-

เพาเวอร (ภูหลวง) จํากัด, กรกฎาคม 2554) 

               6) โครงการโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย ของ บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด 
(มิตรภูหลวง) ต้ังอยูที่ ตําบลโคกขมิ้น อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย บนพื้นที่ 700 ไร มีกําลังการผลิตประมาณ 
25,000 ตันออยตอวัน หรือ 3,000,000 ตันตอฤดูหีบ โดยจะดําเนินการผลิตนํ้าตาลทรายดิบปริมาณ 260,000 
ตันตอป ใชกรรมวิธีการผลิตที่เรียกวา Defecation โดยใหความรอนนํ้าออยแลวผสมกับนํ้าปูนขาว ซึ่งนํ้าตาล
ทรายดิบจะไมไดใชบริโภค แตจะใชเปนวัตถุดิบในการผลิตนํ้าตาลทรายขาว และมีผลิตภัณฑพลอยไดคือ 
กากนํ้าตาลประมาณ 85,000 ตันตอป ซึ่งจะสงไปเปนวัตถุดิบสําหรับโรงงานเอทานอลของบริษัท เพโทรกรีน
จํากัด ซึ่งต้ังอยูที่อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูม ิตอไป โดยจะใชนํ้าบางสวนจากลําหวยปวนปริมาณรวม 507,370 
ลูกบาศกเมตรตอป (ที่มา : รางรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงงานผลิตนํ้าตาล บริษัท 
รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด (มิตรภูหลวง), กรกฎาคม 2554) 

4.3.2 โครงการดานพลังงาน  

1) โครงการสํารวจปโตรเลียมดวยวิธีวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบสามมิติ แปลงสํารวจ 

บนบกหมายเลข L15/43 จังหวัดอุดรธานี ของ บริษัท อพิโก (โคราช) จํากัด บริเวณ 13 ตําบล ในเขต

อําเภอเมือง กุดจับ และบานผือ จังหวัดอุดรธานี พื้นที่แปลงสํารวจ 277 ตารางกิโลเมตร 

(1) โครงการเจาะสํารวจปโตรเลียมบนบก หลุมสํารวจ NPH-A NPH-B SPHN-A  

และ SPHE-A แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L15/43 จังหวัดอุดรธานี ของ บริษัท อพิโก (โคราช) จํากัด 

บริเวณ อําเภอเมือง กุดจับ โนนสะอาด และหนองแสง จังหวัดอุดรธานี พื้นที่แปลงสํารวจ 921.36 ตาราง

กิโลเมตร 

(2) โครงการเจาะหลุมสํารวจปโตรเลียม แปลงสํารวจบนบก หมายเลข L18/50 

จังหวัดนครพนม ของ บริษัท อาว สยาม มารีน จํากัด บริเวณอําเภอธาตุพนม และอําเภอนาแก จงัหวัด

นครพนม โดยแนวสํารวจแบบ 2 มิติ มีความยาวรวมประมาณ 45 กิโลเมตร และการสํารวจแบบ 3 มิติ 

ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 208 ตารางกิโลเมตร ในเขตจังหวัดนครพนม และมุกดาหาร 

(3) โครงการเจาะหลุมสํารวจปโตรเลียมแหลงเขาสวนกวาง แปลงสํารวจบนบก 

หมายเลข L21/48 จังหวัดขอนแกนและจังหวัดอุดรธานี ของ บริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

บริเวณอําเภอโนนสะอาด.จังหวัดอุดรธานี 

                 4.3.3 โครงการดานพัฒนาแหลงนํ้าและการเกษตร มี 1 โครงการ คือ 

     โครงการบริหารจัดการนํ้าโขง-เลย-ชี-มูล โดยแรงโนมถวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ของ กรมชลประทาน เปนโครงการที่ใชประโยชนจากสภาพภูมิประเทศที่เปนพื้นที่สูงมีระดับนํ้าในแมนํ้าโขงที่
ปากนํ้าเลย ที่อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ที่ระดับสูงสุดไหลผานอุโมงคผันนํ้า และคลองสงนํ้าโดยแรงโนมถวง
ใหพื้นที่การเกษตรไดมากที่สุดในลุมนํ้าโขงอีสาน ลุมนํ้าชี และลุมนํ้ามลู ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกรวม 31.24 
ลานไร โดยมีความยาวคลองสงนํ้าสายใหญทั้งหมด 2,202.44 กิโลเมตร ผานพื้นที่ 17 จังหวัด 113 อําเภอ ซึ่ง



 

Ê�Ç¹·Õè 4 | »ÃÐà ḉ¹ÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ·ÕèÊíÒ¤Ñ (Hot Issue) 

49 ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´Å�ÍÁ...ÅØ�Á¹éíÒâ¢§ »� 2554 

แนวคลองสายหลักไมผานพื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดชัยภูมิและมุกดาหาร (ที่มา : โครงการศึกษาความ
เหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอม และการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรโครงการบริหารจัดการนํ้า
โขง-เลย-ชี-มูล โดยแรงโนมถวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของ กรมชลประทาน, พฤศจิกายน 2553) 

 

รูปท่ี 32 โครงการบริหารจัดการนํ้าโขง-เลย-ชี-มูล 
 

        4.4  ปญหาความเดือดรอนของประชาชนดานสิ่งแวดลอม  

          4.4.1 สถิติเรื่องรองเรียนปญหามลพิษ ตอการเกิดภาวะมลพิษ 

         จากการรวบรวมขอมูลเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับปญหามลพิษสิ่งแวดลอมของจังหวัดในพื้นที่

รับผิดชอบของ สสภ.9 พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ.2554 มีเรื่องรองเรียนที่เขาสูกระบวนการแกไขปญหาใน

พื้นที่รับผิดชอบของ สสภ.9 (6 จังหวัด) รวมถึงเรื่องรองเรียนที่เขาสูกระบวนการของ สสภ.9  มีจํานวนทั้งสิ้น 

47 เรื่อง โดยจังหวัดที่ไดรับเรื่องรองเรียนมากที่สุด คือ จังหวัดสกลนคร  มีจํานวนเรื่องคิดเปนรอยละ 44.7 

ของเรื่องรองเรียนทั้งหมด ทั้งน้ี  ปญหามลพิษที่ไดรับเรื่องรองเรียนมากที่สุด คือ ปญหากลิ่นเหม็น ซึ่งมีการ

รองเรียนคิดเปนรอยละ37.70 และรองลงมา คือ ปญหานํ้าเนาเสีย  คิดเปนรอยละ 19.67 ตามลําดับ 

ตารางท่ี  27   สถิติเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับปญหามลพิษในพื้นที่ สสภ.9 แยกตามประเภทมลพิษ   

 
ทสจ.

(เร่ือง) 

สสภ.9 

(เร่ือง) 

รวม 

 (เร่ือง) 

คิดเปน

รอยละ 

ปญหามลพิษ 

กล่ิน 

เหม็น 

ฝุนละออง/

เขมาควัน 

เสียง

ดัง 

น้ําเสีย ขยะ/กาก

ของเสีย 

อื่นๆ 

อุดรธานี 8 4 12 25.5 5 2 2 2 - - 

หนองคาย 3 0 3 6.4 1 1 - - - 2 

บึงกาฬ - - - - - - - - - - 

เลย 8 1 9 19.1 6 3 3 4 1 - 

สกลนคร 20 1 21 44.7 9 3 6 5 - 3 

นครพนม 2 0 2 4.3 2 - - 1 - - 

รวมทั้งหมด 41 6 47 100 23 10 11 11 1 5 

ที่มา :  1) สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 9, ตุลาคม 2554 

         2) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร และนครพนม , ตุลาคม 2554 
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รปูท่ี  33  สัดสวนประเภทปญหามลพิษที่มีการรองเรียนในปงบประมาณ พ.ศ.2554 

 

4.4.2 สถิติเรื่องรองเรียนปญหามลพิษแบงตามประเภทการดําเนินการ 

             จากขอมูลเรื่องรองเรียนของ สสภ.9 ที่ไดรับแจงปญหามลพิษและขอมูลเรื่องรองเรียนที่

รวบรวมจาก ทสจ.ในพื้นที่ แสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่กอใหเกิดปญหามลพิษมากที่สุด คือ กิจกรรมเกี่ยวกับ

การเกษตร/เลี้ยงสัตว โดยปญหาที่พบโดยสวนใหญ  ไดแก ปญหากลิ่นเหม็นและนํ้าเสีย  ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี  28  สถิติเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับปญหามลพิษในพื้นที่ สสภ.9 แยกตามประเภทการดําเนินการ 

ประเภทกิจการ/กิจกรรม 
จํานวน 

 (เร่ือง) 

ปญหามลพิษ (คร้ัง) 

กล่ิน 

เหม็น 

ฝุน

ละออง/

เขมา

ควัน 

เสียง

ดัง 
น้ําเสีย 

ขยะ/กาก

ของเสีย 
อื่นๆ 

1. กิจกรรมเก่ียวกับการเผา เชน การเผาขยะ  การ
เผาถานไม  และเตาเผาตางๆ 

4 2 4 0 0 0 0 

2. กิจกรรมเก่ียวกับสถานประกอบการ/โรงงาน  
เชน โรงนํ้าแข็ง เชื่อมเหล็ก พนสี  การฟอกสาร
ตางๆ 

9 4 3 5 0 0 0 

3. กิจกรรมเก่ียวกับการเล้ียงสัตว และการเกษตร 
เชน การโรงสีขาว ลานตากมันสําปะหลัง-
ขาวโพด ยางพารา เปนตน 

16 13 3 2 6 0 1 

4. กิจกรรมที่กอใหเกิดนํ้าเนาเสีย สงกล่ินเหม็น
และปลาตาย 

11 3 0 1 9 1 0 

5. กิจการ/กิจกรรมประเภทอ่ืนๆ 7 1 1 3 0 0 4 

รวมทั้งหมด 47 23 11 11 15 1 5 
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4.4.3 แนวโนมเรื่องรองเรียนปญหามลพิษในพ้ืนท่ี สสภ.9  

             เมื่อพิจารณาจากจํานวนเรื่องที่ผานเขาสูกระบวนการทั้ง 6 จังหวัด รวมถึงเรื่องรองเรียนที่

รับแจงโดย สสภ.9 พบวา จังหวัดที่มีเรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการมากที่สุด คือ จังหวัดสกลนคร ทั้งในป 

2553 และป 2554 สวนจังหวัดบึงกาฬยังไมมีเรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการแกไขปญหา 

 
รูปท่ี 34   แนวโนมเรื่องรองเรียนมลพิษสิ่งแวดลอมพื้นทีส่สภ.9 รวมกับ ทสจ. 6 จังหวัด 
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